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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001281-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguridade Social (RÉU)

 

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

indicado: I) certificar o decurso de prazo para resposta da Autarquia 

Requerida, conforme Citação sob Id 10700912; II) intimar a Parte Autora 

para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive quanto ao 

Laudo Pericial. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SENIR HUBNER SAN DMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000319-20.2018.8.11.0007 

AUTOR: SENIR HUBNER SAN DMANN Advogado(s) do reclamante: JOAO 

CARLOS PETRUCCI JUNIOR RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Não 

obstante o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda 

Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos 

judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado 

público para fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, 

prima facie, se o presente feito seria passível de transação judicial, 

mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou 

pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

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

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

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

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

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

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

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

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

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

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

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

Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000143-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONIA APARECIDA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000143-41.2018.8.11.0007 

AUTOR: SIMONIA APARECIDA RIBEIRO Advogado(s) do reclamante: 

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de Ação de Aposentadoria por invalidez com pedido de 

tutela de urgência e evidência ajuizada por Simonia Aparecida Ribeiro 

Lourenço em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos 

autos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da 

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

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Entendo necessário, para 

análise do pedido de tutela de urgência, a manifestação da parte contrária. 

Assim, postergo a sua apreciação para depois da apresentação da 

contestação. 4) Tratando-se de um procedimento especial, bem como, 

visando maior celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), 

designar audiência na forma do caput do art. 334 do CPC/2015 no 

presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo. Sendo assim, 

DEIXO de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo 

fazê-lo, a qualquer momento, caso ambas as partes manifestem interesse 

em se comporem. 5) CITE-SE a parte requerida, para apresentar 

contestação, no prazo legal, com as advertências de praxe, consoante 

artigo 344 do CPC/2015. 6) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se. Após, conclusos para apreciação da tutela de urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 31 de janeiro de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002887-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON MOSER (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Diligência Negativa sob Id 11743704, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentando endereço atualizado do Réu. VINICIUS AUGUSTO JANS 

PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124783 Nr: 2241-21.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Franciele da Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rigoni & Bortoli Ltda-ME ( Nativa Farmacia de 

Manipulação)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Gomes Neto - 

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:14.196-B/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil, a recair sobre a parte executada 

Rigoni & Bortoli Ltda-me (Nativa Farmácia de Manipulação .

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via Bacenjud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome da parte 

executada até o valor indicado pela exequente à fl.160.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, ou, 
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na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, podendo alegar excesso 

da penhora ou impenhorabilidade dos valores em conta, ou para opor 

embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se 

as peculiaridades da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80).

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se a parte exequente para que se 

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

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o prazo de 30 

(trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Após, apreciarei o pedido de Renajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 1021-37.2005.811.0007

 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: Arthur Bernardes Martins Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Roberto Machado de Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para manifestação, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção ao teor do Art. 485, II do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111807 Nr: 325-83.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Aparecida Zapelini

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

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

estes autos com o fito de intimar a Parte Autora para manifestar-se quanto 

à implantação do benefício concedido, tendo em vista o decurso de prazo 

para comprovação pela Autarquia Requerida, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 33033 Nr: 2179-64.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estelina Cardoso da Silva de Freitas - Espólio, José 

Francisco de Freitas

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante da habilitação do herdeiro (fls. 240), EXPEÇA-SE alvará de 

liberação dos valores incontroversos consignados, em favor do 

exequente, no importe de 60% do valor da condenação, em conta que 

deverá ser indicada nos autos.

2) EXPEÇA-SE alvará de liberação dos valores remanescentes na conta 

indicada pela patrona às fls. 225, na proporção de 40% do montante da 

condenação, a título de honorários contratados, mais a quantia referente 

aos honorários sucumbenciais.

 3) No mais, CUMPRA-SE integralmente a sentença, até o efetivo 

ARQUIVAMENTO do feito.

4) INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 5365 Nr: 115-62.1996.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE FEITIÇO LTDA, Odacir 

Domingos Santi Sagin, Liana Goreti Roque Sagin

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

A penhora "online" via BacenJud restou infrutífera, visto que, na consulta 

não foram bloqueados valores suficientes para satisfazer o débito.

Assim, passo a análise pedido formulado pela exequente às fls. 284, no 

qual requer que sejam expedidos ofícios para verificar possíveis ativos 

financeiros.

Em consulta ao Regulamento BacenJud 2.0, verifico que o sistema alcança 

ativos financeiros existentes em nome da parte em que se pretende a 

busca, consoante se verifica no art. 13 do referido Regulamento, motivo 

pelo qual indefiro o pedido formulado pela exequente constante às fls. 

284.

Assim, INTIME-SE o exequente para indicar bens certos e determinados 

passíveis de penhora, nos moldes do artigo 921, inciso III, do CPC/15, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Caso o exequente não indique bens certos e determinados, independente 

de nova conclusão, nos termos do art. 921, § 2°, arquive-se.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48826 Nr: 905-60.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaira Coudo Costa

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Zaira Coudo Costa em 

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

qualificados.

Entre um ato e outro, às fls. 234 determinou-se a intimação pessoal da 

parte exequente para declinar seus dados bancários.

Certidão negativa de intimação aportada às fls. 237.

Às fls. 238 determinada a intimação da patrona da exequente.

Certidão de decurso de prazo colecionada às fls. 239.

Às fls. 240 determinada a intimação pessoal da parte autora.

Certidão negativa de intimação aportada às fls. 242.

Por fim, às fls. 244, realizada pesquisa via Infojud (extrato de fls. 245), 

bem como determinada a intimação da causídica da parte autora, sob pena 

de extinção, restando que a patrona quedou-se inerte (certidão de fls. 

246).

É o relatório do necessário. Decido.

De início, noto que a pesquisa via Infojud fora frutífera e, para o 

prosseguimento do feito é necessária à declinação dos dados bancários 

da exequente, sendo que a decisão de fls. 244 deve ser anulada, pois, há 

possibilidade de prosseguir com o feito não se aplica na modalidade em 

tela.

Explico, estabelece a CNGC em seu art. 1.206, § 4º, que quando a 

diligência for de interesse da parte autora, esta deverá ser intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito. Todavia, na decisão de fls. 

244, mesmo com a pesquisa exitosa via Infojud, fora determinada a 

intimação da patrona da exequente, via DJE, sob pena de extinção, o que 

obviamente diverge com a norma da GCJ-MT em tela.

 Desse modo:

1) Nos termos do art. 1.206, § 4° da CNGC, INTIME-SE a parte exequente, 
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pessoalmente, no endereço constante às fls. 245, a dar prosseguimento 

ao feito em cinco (05) dias, sob pena de extinção (artigo 485, inciso III, §§ 

1º e 2º, do CPC/15).

2) Não encontrando a parte exequente no endereço constante no item 

anterior, INTIME-SE através de edital, via DJE, com prazo de vinte (20) 

dias.

3) Após decorrido o prazo assinalado, se não houver manifestação, 

CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143006 Nr: 4628-72.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:OAB/MS 13.116, Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT, João Paulo Morello - OAB:112569/SP, 

Yana Cavalcante de Souza - OAB:22.930/SP

 Vistos.

 Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Estadual em face de Itaucard S/A. com o escopo de satisfazer o crédito 

insculpido na CDA n.º 34/2016 no valor originário de R$ 32.909,55 (trinta e 

dois mil novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

 Recebida a inicial, determinou-se o pagamento ou a garantia da execução 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, a executada opôs embargos à execução em face da certidão de 

dívida ativa que alicerça este feito, tendo garantido integralmente o débito 

naqueles autos (Cód. 148006 – fl. 20).

Instada a se manifestar acerca do teor da petição do executado (fls. 

15/27), às fls. 30/31 a exequente requereu o prosseguimento da 

execução.

 O executado às fls. 35 se manifestou pela suspensão da execução em 

decorrência dos embargos à execução apresentado.

Vieram-me conclusos.

É a síntese.

Decido.

Com a garantia do débito no embargos à execução, entendo que a medida 

escorreita é a suspensão do presente feito, pois prevalece o interesse 

público na consecução do crédito tributário inscrito na CDA.

Desta feita, não haverá prejuízo à Fazenda Pública acaso os embargos à 

execução sejam julgados procedentes, eis que se aproveitarão os atos 

processuais até então concretizados nestes autos, assim como não se 

comprometerá o direito da executada em obter a tutela jurisdicional quanto 

ao seu ensejo de anular o título executivo.

Pelo exposto, com lastro no arts. 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea “a”, 

do CPC/15, SUSPENDO O PRESENTE FEITO até o julgamento dos embargos 

em apenso (Cód. 148006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103946 Nr: 5699-51.2012.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oltamir José Dallazen, Cenilda Dallazan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gesmar Leão de Macedo, Antonia Rodrigues 

Domingos de Macedo, Vanderlei José Santi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilsa Monteiro Mota - 

OAB:16.401-0 / MT, Edelsio Souza Lélis - OAB:15.692-0 / MT, Elson 

Cristóvão Rocha - OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iram Borges Moraes Rocha - 

OAB:32842/GO, Jeová Rodrigues Macedo - OAB:36614/GO

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

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

Causídicos, para manifestar-se quanto a Resposta do Intermat sob Fls. 

292/295, apresentando as informações solicitadas para realização do 

Estudo Cadastral conforme Art. 1º do Provimento nº 09/2017-CGJ, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120694 Nr: 8016-51.2014.811.0007

 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: José Carlos dos Santos

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE, o pedido formulado pelo autor José Carlos dos Santos e 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, apenas:a) A 

IMPLANTAR o benefício de auxílio doença, a partir do requerimento 

administrativo (30/09/2014 – fls. 17), com renda mensal de 91% (noventa 

e um por cento) do salário de benefício; b) A efetuar o PAGAMENTO das 

parcelas retroativas quanto ao benefício de auxílio doença, desde o 

requerimento administrativo (30/09/2014 – fls. 17), devendo incidir juros de 

mora, a partir da citação (súmula nº 204, do STJ), de 0,5% a.m., nos 

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

desde o vencimento de cada parcela;Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao requerido, observando-se o 

disposto da CNGC/MT, REQUISITANDO A IMPLANTAÇÃO do benefício, 

consignando-se o prazo máximo de trinta (30) dias, com as 

correspondentes advertências decorrentes da inércia.Deste modo, (...).Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

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

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

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000050-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN JOSE DE SOUSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO 

POR ORDEM DO MM. JUIZ SUBSTITUTO TIBERIO DE LUCENA BATISTA 

Dados do Processo: Processo: 1000050-78.2018.8.11.0007 Valor causa: 

R$ 20.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) Autor: ERIVAN JOSE 

DE SOUSA Réu: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDACAO Data de Distribuição da Ação: 11/01/2018 

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS 

quanto aos termos da presente ação de usucapião, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de usucapião proposta com o fito 

de aquisição de propriedade de Lote Urbano com área de 500m² 

(quinhentos metros quadrados), situado na Quadra R-15, Lote 10, 

Loteamento Embrião Urbano Carlinda, Município de Carlinda/MT, objeto da 

Matrícula nº 1.403, Livro 2-G do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Alta Floresta/MT. Despacho/Decisão: Vistos etc. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 

99, do CPC/2015. 3) Tratando-se de um procedimento especial, bem como, 

visando maior celeridade processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), 

designar audiência na forma do caput do art. 334 do CPC/2015 no 

presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

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

pauta de audiências de conciliação e mediação. Sendo assim, DEIXO de 

designar audiência de conciliação nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a 

qualquer momento, caso ambas as partes manifestem interesse em se 

comporem. 4) CITE-SE a parte requerida, devendo constar que o prazo 
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para responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, 

não contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. 5) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo e seus 

cônjuges, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no 

mandado que o prazo para responder aos termos da presente ação é de 

quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, se presumirão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme o artigo 

344, do CPC/2015. 6) CITEM-SE, por edital, com prazo de trinta (30) dias, 

os eventuais terceiros interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do 

CPC/2015. Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e 

interessados incertos citados por edital, por entender ser medida 

desnecessária. Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: 

Usucapião - Réus e interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e 

interessados incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador 

especial. Se é feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso 

de nomeação do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele 

interposto." (TJMG, Apelação Cível nº1.0394.05.048863-1/001- 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012). 7) NOTIFIQUEM-SE os 

representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, 

encaminhando-se a cada um dos referidos entes cópias da inicial e dos 

documentos que a instruiu, para que, no prazo de 10 dias, querendo, 

manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, §2º do 

CPC). 8) Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o (a) requerente está 

exercendo a posse da área objeto desta ação. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 15 de 

janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito 

em Substituição legal. ADVERTÊNCIA: E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Alta 

Floresta/MT, 10 de Fevereiro de 2018. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000218-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO STEFANELLO PIOVESAN (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO 

POR ORDEM DO MM. JUIZ SUBSTITUTO TIBERIO DE LUCENA BATISTA 

Dados do Processo: Processo: 1000218-80.2018.8.11.0007 Valor causa: 

R$ 20.000,00 Tipo: Cível Espécie: USUCAPIÃO (49) Autor: VANILDO 

STEFANELLO PIOVESAN Réu: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA 

COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Data de Distribuição da Ação: 

30/01/2018 FINALIDADE: CITAÇÃO DOS EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS quanto aos termos da ação proposta, consoante consta 

da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentar Contestação, 

sob pena de presunção de veracidade dos fatos articulados na Petição 

Inicial. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião que visa a 

declaração de aquisição de propriedade do imóvel urbano localizado na 

Avenida Mato Grosso, nº 1104 (Lote 2, Quadra RS-13), Bairro Boa Vista, 

no Município de Carlinda/MT, objeto da Matrícula nº 1403, Livro 2-G do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta/MT. 

Despacho/Decisão: Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

2) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de 

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

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Tratando-se 

de um procedimento especial, bem como, visando maior celeridade 

processual (art. 139, incisos II e VI, CPC/2015), designar audiência na 

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

consideração o objeto da causa somente contribuirá para o indesejável 

prolongamento do processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado 

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

e mediação. Sendo assim, DEIXO de designar audiência de conciliação 

nesta oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso ambas as 

partes manifestem interesse em se comporem. 4) CITE-SE a parte 

requerida, devendo constar que o prazo para responder aos termos da 

presente ação é de quinze (15) dias e que, não contestada em tal prazo, 

se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme o artigo 344, do CPC/2015. 5) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo e seus cônjuges, nos termos do art. 

246, § 3º, do CPC/2015, devendo constar no mandado que o prazo para 

responder aos termos da presente ação é de quinze (15) dias e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, conforme o artigo 344, do CPC/2015. 6) 

CITEM-SE, por edital, com prazo de trinta (30) dias, os eventuais terceiros 

interessados, na forma do artigo 259, inciso I, do CPC/2015. 7) 

NOTIFIQUEM-SE os representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal, encaminhando-se a cada um dos referidos entes cópias da 

inicial e dos documentos que a instruiu, para que, no prazo de 10 dias, 

querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa (artigo 246, 

§2º do CPC). 8) Havendo possível interesse jurídico de Unibanco – União 

de Bancos Brasileiros S/A. acerca do imóvel que recai a pretensão 

autoral, defiro o pedido constante na exordial (item “e”) e determino sua 

notificação no endereço apontado na peça, para que, querendo, requeira 

seu ingresso no feito como assistente. 9) Deverá o Oficial de Justiça 

certificar se o (a) requerente está exercendo a posse da área objeto 

desta ação. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Alta Floresta-MT, 1º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE 

LUCENA BATISTA Juiz Substituto. E, para que chegue ao conhecimento de 

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

presente Edital que será publicado na forma da Lei. Alta Floresta/MT, 11 de 

Fevereiro de 2018. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 35123600

2ª Vara

Intimação

Intimação 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:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT0015285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 
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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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 69870 Nr: 2842-03.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Laura Neimeg Kuster

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o necessário para tranferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, razão pela qual apenas 

os honorários sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 64376 Nr: 3636-58.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Osvaldir Gregório de Oliveira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o necessário para tranferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, razão pela qual apenas 

os honorários sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 60810 Nr: 466-78.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Edi Estaute Kozak

 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: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Vistos,

Expeça-se o necessário para tranferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, razão pela qual apenas 

os honorários sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63231 Nr: 2757-51.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Osvaldo Antunes Ribeiro

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o necessário para transferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, tanto que há previsão 

para recebimento de porcentagem sobre despesas adiminstrativas (o que 

torna o título ilíquido), razão pela qual apenas os honorários 

sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 63974 Nr: 3176-71.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Patrocínia Monteiro Santana

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o necessário para tranferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, razão pela qual apenas 

os honorários sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 66197 Nr: 5756-74.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Lucia do Nascimento Sabino

 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: PROCURADOR DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - OAB:

 Vistos,

Expeça-se o necessário para tranferência dos valores vinculados a este 

feito (honorários sucumbenciais) e parcelas retroativas na(s) conta(s) 

informadas.

 Consigno que os honorários contratuais não são objeto deste feito, mas 

de negociação entre o polo ativo e seu advogado, razão pela qual apenas 

os honorários sucumbenciais serão transferidos em alvará distinto.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 103932 Nr: 5684-82.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique de Paula Abdalla, Silvana 

Mendes

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

OAB:12113-O/MT
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 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 para, no prazo de 5 (cinco) dias, retirar o edital de intimação para 

publicação e comprovação nos autos.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60984 Nr: 4984-48.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lusia Madalena Beitum - Comercio ME

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUSIA MADALENA BEITUM - COMERCIO 

ME, CNPJ: 02328572000120, Inscrição Estadual: 131794655. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LUSIA 

MADALENA BEITUM - COMERCIO ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENÇA DE 

ESTIMATIVA, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

3299/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/10/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.533,10

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100805 Nr: 2562-61.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Alves Bueno

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a comprovação do pagamento e a vinculação para a conta 

judicial conforme se vê ás fls.124/125, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

dos valores depositados nos autos para as contas indicadas às fls.130 e 

132, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais (contrato anexado à fl. 

131), no percentual de 30% do valor auferido pela parte autora.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71128 Nr: 4099-63.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Cavagnoli, Arisnir Maria de Campos 

Cavagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Companhia Mutual de Seguros Ltda, 

Superintendência de Seguros Privados-SUSEP

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Eduardo Rodrigo Colombo - OAB:42782/PR, FÁBIO 

NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, GABRIEL SANTOS 

ALBERTTI - OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP, PÉRICLES GONÇALVES 

FILHO - OAB:RJ119.383, RAFAEL WERNWCK COTTA - OAB: MT18415, 

Ramiro de Lima Dias - OAB:12504/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - 

OAB:35461/PR, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que já houve o adimplemento do débito 

sob execução, conforme valores apresentados pela parte exequente (fl. 

843).

Dessa forma, houve a extinção do feito, conforme sentença de fl. 872, 

transitada em julgado (fl. 874), bem como houve a liberação dos 

respectivos Alvarás Judiciais em favor da parte exequente, conforme fls. 

900/901.

Portanto, resta apenas pendente de pagamento as custas processuais (fl. 

905), pelo que, INDEFIRO o petitório de fl. 906.

Intime-se a parte executada para o pagamento das custas processuais, 

sob pena de emissão de certidão e remessa ao DCA para fins de protesto.

Após, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111635 Nr: 129-16.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Cabreira Pereira

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

- OAB:16.691-A/MT, Paulo Fernando Piagentini de Souza - 

OAB:13930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do CPC.Custas processuais já recolhidas, 

pelo que condeno o banco exequente ao pagamento de honorários 

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

valor da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL - 

QUANTUM - FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEFENSORIA PÚBLICA - 

CURADOR ESPECIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - 

ARBITRAMENTO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE- 

Recurso conhecido e provido. I-O dano material necessita de prova. 

Demonstrado nos autos o prejuízo sofrido com a aquisição do produto, 

defere-se o dano material. A correção monetária deve ser (INPC), a partir 

da data da aquisição do produto. Os juros moratórios a partir da citação 

válida.II- Estando o valor arbitrado a título de danos morais adequado à 
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função a que este se destina, ou seja, caráter pedagógico, sem a 

finalidade de enriquecimento ilícito de quem recebe e nem o 

empobrecimento daquele que paga, mantém-se o valor arbitrado na 

sentença recorrida. III-O Defensor Público não faz jus aos honorários 

advocatícios em seu favor em razão do múnus inerente ao seu cargo, 

equiparado à Magistratura e o Ministério Público. Em se tratando de 

sucumbência, condena-se o vencido nesta verba em favor da Defensoria 

Pública, cuja verba se destina a programar melhor o seu funcionamento. 

Negar esta verba em favor da Defensoria seria extirpar do CPC a regra da 

sucumbência.(Ap 46845/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 26/06/2017)Intimem-se.Após o transito em julgado, caso 

não seja requerido o cumprimento de sentença quanto à verba honorária, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas necessárias. 

Cadastrem-se os atuais CAUSÍDICOS do banco exequente junto ao 

Sistema Apolo e à capa dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120683 Nr: 8005-22.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. Baldasse-ME - Tecnocell, Valdineia 

Aparecida Baldasse

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. A. BALDASSE-ME - TECNOCELL, 

CNPJ: 05968420000180, Inscrição Estadual: 13.245.233-2 e atualmente em 

local incerto e não sabido VALDINEIA APARECIDA BALDASSE, Cpf: 

65553080100, Rg: 1339388-0, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de V. A. 

BALDASSE-ME - TECNOCELL e VALDINEIA APARECIDA BALDASSE, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20142809/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/07/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 66.648,08

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137134 Nr: 1471-91.2016.811.0007

 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: AG, DRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

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

OAB:14430-A/MT, Rafael Leite Barbosa - OAB:17.817/0 - MT, Regina 

da Silva Souza - OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

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

parte AUTORA, para, querendo, manifestar acerca da contestação por 

negativa geral, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61439 Nr: 1022-80.2009.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Augusto Rebouças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Costa

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

OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE 

PACHECO BELUCCI - OAB:SP 287.856, MOACIR CARLOS MESQUITA - 

OAB:SP 18.053, ROBERTA DE OLIVEIRA - OAB:SP 131.040

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERIDA, por meio dos seus procuradores, para, querendo,apresentar 

alegações finais, prazo de 15(QUINZE) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 93778 Nr: 1944-53.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vezentin & Cia Ltda - EPP, Aline Vezentin, 

Altemir Vizentin

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

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

parte REQUERENTE, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 40.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103453 Nr: 5178-09.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Queiroz & Rezende Ltda, Eliane Aparecida de 

Queiroz, Alexandre Servelhere de Rezende

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): QUEIROZ & REZENDE LTDA, CNPJ: 

07121552000105, Inscrição Estadual: 13.286.313-8, atualmente em local 

incerto e não sabido ELIANE APARECIDA DE QUEIROZ, Cpf: 00381481107, 

Rg: 1.567.700-1, brasileiro(a), casado(a), empresária e atualmente em 

local incerto e não sabido ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE, Cpf: 

55123112120, Rg: 994720, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de QUEIROZ 

& REZENDE LTDA, ELIANE APARECIDA DE QUEIROZE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO - 

ICMS GARANTIDO INTEGRAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 0083/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/11/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.705,49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119065 Nr: 6770-20.2014.811.0007

 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
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Maria Alberton Botega - EPP, Claudemir 

Botega, Oswaldo Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

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

OAB:11736/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, 

para que apresente a guia de recolhimento da diligência de fl. 69, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124978 Nr: 2355-57.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP, 

Joaquim Rodrigues da Silva, Nilson Gomes da Silva

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP, 

CNPJ: 03342285000137, Inscrição Estadual: 13.190.937-1, atualmente em 

local incerto e não sabido JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

39736822168, Rg: 1.705.444, Filiação: José Gomes da Silva e Josefina 

Rodrigues dos Santos, data de nascimento: 19/10/1964, brasileiro(a), 

natural de Santa Maria da Vitória-BA, casado(a), motorista, Telefone (66) 

8427-6103 e atualmente em local incerto e não sabido NILSON GOMES DA 

SILVA, Cpf: 79578071191, Rg: 1.017.658-6, Filiação: Joaquim Gomes da 

Silva e Silvina Joaquina da Silva, data de nascimento: 09/01/1975, natural 

de Açudina-BA, solteiro(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/04/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP, JOAQUIM RODRIGUES DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de NÃO 

PAGAMENTO DE TRFC, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 752/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/02/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 4.116,82

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125674 Nr: 2793-83.2015.811.0007

 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: Ivone Furlan de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Enivaldo Dorte de Oliveira -ME

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Teodoro Nepomuceno Neto 

- OAB:13192/MS

 Ante o exposto, julgo procedentes em parte os pedidos formulados na 

inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC 

para DECLARAR a inexistência do débito relativo ao contrato n. 

0341047500000012, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), vencimento 

aos 20/01/2001 (fls. 16, 52 e 53) e determinar a EXCLUSÃO do respectivo 

apontamento, junto aos cadastros restritivos ao crédito, bem como para 

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), à título de danos morais, a ser atualizado através correção 

monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação.Ante a sucumbência, CONDENO 

a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

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

condenação.Expeça-se ofício ao SPC/Serasa para a EXCLUSÃO do nome 

da Autora junto as cadastros restritivos ao crédito, relativo ao débito ora 

declarado inexistente.Após o trânsito em julgado, intime-se a requerida ao 

pagamento das custas processuais, sob pena de emissão de certidão e 

remessa ao DCA para fins de PROTESTO e ao arquivo com as baixas 

pertinentes, obedecidos os itens 2.14.11 e 2.14.12 da CNGC e caso, não 

haja o requerimento de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) 

dias, ao arquivo, com as baixas pertinentes. Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139580 Nr: 2726-84.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Comércio e Transporte Ltda, Luiz 

Carlos de Magalhães, Mauro Lucio de Andrade

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALTA FLORESTA COMÉRCIO E 

TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 08927602000109, atualmente em local incerto 

e não sabido LUIZ CARLOS DE MAGALHÃES, Cpf: 02889386155, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido MAURO LUCIO DE 

ANDRADE, Cpf: 00285088157, Rg: M2987586, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ALTA 

FLORESTA COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA, LUIZ CARLOS DE 

MAGALHÃESE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3039/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/05/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 211.245,30

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140311 Nr: 3112-17.2016.811.0007

 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: Edna de Jesus Chagas

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:MT/14.250-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

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

parte AUTORA, para que manifeste acerca do documento juntado à fl. 

147, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49046 Nr: 1197-45.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Carlos Renato de Souza Barbeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF Logistica e Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Gonçalves Facinni 

Lemos - OAB:1135/RO, Sandro Ricardo Salonski Martins - 

OAB:1084/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JGF LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

- ME, CNPJ: 85477719000170. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte do executado, para efetuar o pagamento 

do débito/condenação no valor de R$ 7.366,55 (sete mil trezentos e 

sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de penhora via Bacenjud e aplicação de multa de 

10% sobre o valor atualizado da condenação, e ainda, de honorários 

advocatícios de 10 %.

Despacho/Decisão: Vistos.CUMPRA-SE a decisão de fl. 118, intimando-se 

o executado por edital, conforme determinado na aludida decisão.Às 

providências. CUMPRA-SE.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariangela da Silva e 

Souza, digitei.

Alta Floresta, 06 de fevereiro de 2018

Tálata Daiane Limberger Battirola Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126278 Nr: 3187-90.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petróleo Ltda, 

Carlote Prediger Dobri, Valdemir José Dobri

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE 

PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 24957987000286, atualmente em local incerto e 

não sabido CARLOTE PREDIGER DOBRI, Cpf: 42997321115, Rg: 

0361793-9, Filiação: Norberto Prediger e Loreta Prediger, data de 

nascimento: 14/11/1964, brasileiro(a), natural de Estrela-RS, casado(a), 

Telefone 66 3512-7700 e atualmente em local incerto e não sabido 

VALDEMIR JOSÉ DOBRI, Cpf: 35318546153, Rg: 3.573.289-6, Filiação: 

Guilherme Dobri e Maria Gonçalves Dobri, data de nascimento: 05/10/1965, 

brasileiro(a), natural de Alto Piquiri-PR, solteiro(a), comerciante. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/06/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETRÓLEO LTDA, CARLOTE PREDIGER 

DOBRIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8252/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/07/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.098,13

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 111007 Nr: 6612-96.2013.811.0007

 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: Comercial Santa Cruz de Alimentos Ltda

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Ante o exposto, com base nas considerações acima, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC.Custas processuais já recolhidas pela parte autora às 

custas, pelo que a CONDENO ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, caso 

não seja requerido o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) 

dias, remetam-se os autos ao arquivo, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 49-92.1990.811.0007

 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: RCdM, WRC, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDdM-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN MARTINS DA SILVA - 

OAB:9166-N/MT, Fabiano Penalva Verdolin - OAB:11066, Mauricio 

Nogueira Júnior - OAB:MT 5169, Sálua Gazali - OAB:6.278/MT, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo os cálculos de atualização dos débitos de fls. 1.238 e 1.239, os 

quais se encontram em procedimento de cumprimento de sentença, 

relativos aos herdeiros Aline Moraes Cheli e Guilhermo da Costa Chelli.

Com efeito, houve a devida atualização dos valores sob execução, 

considerando-se os quinhões hereditários atribuídos no Termo de Partilha 

de fls. 940/946, devidamente Homologado às fls. 967/968.

Ademais, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e correção 

monetária encontra-se correto, tendo em vista a data da constituição dos 

títulos judiciais sob execução (26/08/2005).

Doutro lado, indefiro o pedido de fls. 1.262/1.263, para a dedução do valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), quanto à cota-parte da herdeira Aline 

Moraes Cheli, eis que não houve a comprovação do pagamento desta 

verba.

Ainda, DEFIRO o pedido de liberação do valor incontroverso depositado à 

fl. 1.202 em favor de Guilhermo da Costa Chelli, conforme dados bancários 

de fl. 1.215.

Por sua vez, DEFIRO os pedidos ministeriais de fl. 1.313 e determino a 

intimação de todos os herdeiros para se manifestarem acerca do pedido 

de retificação da partilha de (fls. 1.009/1.011), do teor do termo de 

audiência de fls. 1.068/1.069 e Alvará Judicial expedido à fl. 1.108 e do 

pedido de fls. 1.262/1.263 (Alvará para a venda de todos os terrenos que 

integram o Hotel Coroados), no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que seu 

silencia importará em anuência tácita a estes pedidos.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o pertinente Alvará Judicial para 

liberação do valor sob depósito judicial, conforme acima determinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110041 Nr: 5583-11.2013.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulino da Silva, Manoel Gonçalves da 

Silva, Leopoldino Ribeiro, Jose Lemes de Cares, Pedro Batista de Lima 

Neto

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Barella - 

OAB:19.537/MT

 Vistos.

Tendo em vista a juntada aos autos do comprovante de recolhimento das 
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custas para a distribuição da Carta Precatória (fl. 135), cumpra-se a 

decisão de fl. 126.

Consigno que cabe à parte Autora acompanhar a distribuição da missiva, 

bem como recolher a diligencia do Sr. Oficial de Justiça, para o seu efetivo 

cumprimento.

Com o retorno da missiva, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 466 Nr: 173-31.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Colorado Ltda

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, há mais de 20 (vinte) anos, houve o 

oferecimento de bens a penhora (fls. 29/30), os quais foram aceitos pelo 

banco Exequente.

Contudo, em razão da não localização da empresa devedora (a qual foi 

intimada da penhora por edital – fl. 84), bem como em razão da não 

localização dos bens imóveis (fls. 116 e 209), até o momento, não houve o 

registro da penhora juntos às matriculas dos imóveis e sua avaliação.

Outrossim, o patrono da empresa executada justificou a impossibilidade de 

indicar a localização dos bens às fls. 215/216.

Dessa forma, determino seja diligenciado pela Secretaria sobre o 

cumprimento (ou não) da Carta Precatória expedida à fl. 119, eis que a 

mera repetição do ato, como pleiteia ao exequente à fl. 219, poderá ser 

inócua.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153277 Nr: 5075-41.2008.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Nunes de Carvalho, Vania Nunes de 

Carvalho

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilhermano Gomes da 

Silva - OAB:DF 1.634/A

 Vistos.(...)ISTO POSTO, ACOLHO a exceção apresentada, para o fim de 

reconhecer que a execução fiscal sob o ID 12652 deve prosseguir 

exclusivamente em face da pessoa jurídica MR Oliveira dos Anjos & Cia 

Ltda.Tendo em vista que não houve a extinção do feito executivo, 

incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários 

sucumbenciais nesse incidente.Intimem-se.Após a preclusão, ao 

ARQUIVO, com as baixas necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000287-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDINEI APARECIDO BALDASSE (EXECUTADO)

LUZIA BENEDITA BALDASSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000287-15.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME, LUZIA 

BENEDITA BALDASSE, VALDINEI APARECIDO BALDASSE Vistos. 1 - 

CITEM-SE os executados, com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, 

no prazo de 3 dias, contados da citação, efetuarem o pagamento da 

dívida, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo Civil. 2 - Os 

executados, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderão, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada aos autos do 

mandado de citação, opor-se à execução por meio de embargos, nos 

termos dos artigos 231 e 915 do Código de Processo Civil. 3 - Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, observando a ordem de preferência descrita no artigo 

835 do CPC, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, os executados (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso 

de bens imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge dos executados 

(art. 842, do CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, 

serão dela intimados os executados, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - 

Na execução de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou 

anticrética, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em 

garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, será também esse 

intimado da penhora (art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado os devedores, 

efetue o Sr. Oficial de Justiça o arresto de bens dos devedores 

suficientes para garantir a execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 

dias seguintes à efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá 

procurar os devedores por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita 

de ocultação, realizará a citação por hora certa, certificando o ocorrido 

(art. 830, §1º, do CPC). 6 - Certificado pelo Sr. Meirinho que os devedores 

não foram encontrados, não havendo suspeita de ocultação, a Secretaria 

deverá intimar o credor, por meio de seu advogado, para requerer a 

citação por edital dos devedores. 7 - Fixo, desde já, os honorários em 

10% sobre o valor do débito. Para o caso de integral pagamento da dívida, 

no prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 15 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000284-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000284-60.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT 

EXECUTADO: WALTER DO NASCIMENTO Vistos. 1 - CITE-SE o executado, 

com os benefícios do art. 212 § 2º do CPC para, no prazo de 3 (três) dias, 

contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, de acordo com o 

artigo 829 do Código de Processo Civil. 2 - O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada aos autos do mandado de citação, 

opor-se à execução por meio de embargos, nos termos dos artigos 231 e 

915 do Código de Processo Civil. 3 - Do mandado de citação constarão, 

também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

observando a ordem de preferência descrita no artigo 835 do CPC, 

lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC) e, em caso de bens 

imóveis, também deverá ser intimado o cônjuge do executado (art. 842, do 

CPC). Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, será dela 

intimado o executado, nos termos do artigo 841 do CPC. 4 - Na execução 
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de crédito com garantia hipotecária, pignoratícia ou anticrética, a penhora 

recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia; se a coisa 

pertencer a terceiro garantidor, será também esse intimado da penhora 

(art. 855, do CPC). 5 - Não encontrado o devedor, efetue o Sr. Oficial de 

Justiça o arresto de bens do devedor suficientes para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que nos 10 dias seguintes à 

efetivação do arresto, o Sr. Oficial de Justiça deverá procurar o devedor 

por 2 vezes em dias distintos; havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação por hora certa, certificando o ocorrido (art. 830, §1º, do CPC). 6 - 

Certificado pelo Sr. Meirinho que o devedor não foi encontrado, não 

havendo suspeita de ocultação, a Secretaria deverá intimar o credor, por 

meio de seu advogado, para requerer a citação por edital do devedor. 7 - 

Fixo, desde já, os honorários em 10% sobre o valor do débito. Para o caso 

de integral pagamento da dívida, no prazo de três dias, a verba honorária 

ora fixada será reduzida pela metade (artigo 827, §1º, do CPC). Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 15 de fevereiro de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000403-55.2017.8.11.0007

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:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000403-55.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP Vistos. 

Defiro o pedido retro, portanto, cumpra-se a decisão liminar, observando o 

endereço indicado sob o Id n. 11675865. Às providências. Alta Floresta, 

MT, 15 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001026-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU MANOEL DA SILVA (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):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001026-54.2016.8.11.0040 

AUTOR: ELISEU MANOEL DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. 

Tendo em vista que a parte autora regularizou sua representação 

processual cf. Id n. 11680514, cumpra-se a Secretaria de Vara nos 

termos da decisão prolatada sob o Id n. 9980590. Às providências. Alta 

Floresta, MT, 15 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002371-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDISON LOPES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

GUILHERME BOCARDI BIANCHINI OAB - MT24043/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002371-23.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CLEDISON LOPES BRITO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Procedimento de Liquidação de 

Sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 509, II e seguintes do CPC. 

PROMOVA a Secretaria de Vara as devidas retificações necessárias. 

DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CITE-SE a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 511, do CPC. Na forma do art. 370 do 

CPC, DETERMINO, ainda, que em caso de apresentação de contestação, a 

parte requerida deverá JUNTAR todos os dados, relatórios e extratos do 

valor investido, tipos de bônus, saques, utilização de saldo para 

pagamento de faturas, bem como todas as datas das transações, 

inclusive de ingresso e ativação na rede, referente ao CPF da parte 

autora, sob as penas do art. 400 do CPC. Após o decurso do prazo para 

apresentação da contestação, com ou sem a vinda dela aos autos, 

CERTIFIQUE-SE (inclusive, acerca da tempestividade, caso seja 

apresentada) e, se for o caso, INTIME-SE a parte autora para impugná-la, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 15 

de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000770-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000770-16.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: PATRICIA DE SIQUEIRA DE SOUSA Vistos. Considerando o 

petitório retro, esclareço que cabe a parte Exequente apresentar a 

avaliação do veículo encontrado via sistema RENAJUD, tendo em vista o 

disposto no inciso IV, do art. 871, do CPC, que assim dispõe: Art. 871. Não 

se procederá à avaliação quando: (...) IV - se tratar de veículos 

automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser 

conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de 

anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que 

caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de 

mercado. Assim, INTIME-SE a parte Exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda à avaliação do veículo por meio dos órgãos oficiais 

ou anúncios de venda divulgados nos meios de comunicação, bem como 

se manifeste acerca da remoção do veículo. Após, DEFIRO o pedido de 

penhora do veículo encontrado via sistema RENAJUD, o qual deverá ser 

cumprido por Oficial de Justiça. Efetivada a penhora, intime-se 

imediatamente a parte executada, pessoalmente, por via eletrônica, por 

carta direcionada ao endereço de citação ou POR EDITAL, acerca da 

penhora e avaliação. Após, AGUARDE-SE o decurso do prazo para 

apresentação de embargos e CERTIFIQUE-SE o necessário (interposição, 

ou não, e tempestividade). Havendo apresentação de embargos, 

AUTUE-SE em APENSO ao presente feito e venham-me CONCLUSOS para 

apreciação, já com CERTIDÃO acerca da tempestividade dos mesmos. 

Caso não haja apresentação de embargos no prazo legal, CERTIFIQUE-SE 

e INTIME-SE a parte exequente pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. INTIMEM-SE. Alta Floresta, 

MT, 15 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001386-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Paulina Borges de Lima (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001386-88.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: GILBERTO LIMA DE OLIVEIRA REQUERIDO: PAULINA 

BORGES DE LIMA Vistos. Considerando a certidão sob o Id n. 11491476, 

intime-se o curador especial para manifestar nos autos, cf. determinado 

na decisão retro. Alta Floresta, MT, 15 de fevereiro de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000686-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON TEIXEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000686-15.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: TRANSPORTADORA 

TEIXEIRA LTDA - ME, EDILSON TEIXEIRA DA SILVA Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração com caráter infringentes interpostos pela autora, 

alegando omissão na sentença retro, vez que homologou o acordo e 

julgou extinto o processo sem observar o pedido de suspensão pleiteado 

pelas partes até o cumprimento integral do acordo. Desta feita, requer a 

suspensão do feito, até cumprimento integral do acordo. A certidão atesta 

acerca da tempestividade dos embargos, id n. 11723110. É o relatório. 

DECIDO. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório ou omisso, existente na decisão em sentido 

amplo (art. 535, incisos I e II do CPC). Em análise percuciente dos autos, 

constato que os embargos de declaração interpostos merecem ser 

conhecidos e acolhidos, vez que não fora observado na sentença 

prolatada nos autos o pedido de suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo. ISTO POSTO, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos junto 

ao Id n. 11675351, revogo a sentença retro e suspendo o presente feito 

até o cumprimento do acordo celebrado entre as partes. Decorrido o prazo 

indicado no acordo, caso não haja manifestação expressa da parte autora 

quanto ao descumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para prolação de sentença extintiva. Intimem-se. Alta 

Floresta, 15 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000334-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEQUENO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000334-86.2018.8.11.0007 

AUTOR: FRANCISCO PEQUENO DE FREITAS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. FRANCISCO PEQUENO DE 

FREITAS propôs a presente ação de concessão de aposentadoria rural 

por idade com pedido de tutela de urgência em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício. Com a exordial foram coligidos 

documentos ao PJe. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção 

de veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. CITE-SE a 

parte requerida, com o encaminhamento dos autos, devendo constar as 

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

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

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

da impossibilidade de comparecimento dos procuradores da autarquia 

requerida por insuficiência de recursos humanos. Após a apresentação 

da contestação ou escoado o prazo de resposta da parte requerida, 

certifique-se e intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias. Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

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

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001172-63.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001172-63.2017.8.11.0007 

AUTOR: ASSAF & ASSAF LTDA - EPP RÉU: BANCO GMAC S.A. Vistos. 

Trata-se de Ação de Indenização por Perdas e Danos c/c Danos Morais e 

pedido de tutela antecipada proposta por Assaf & Assaf Ltda. em face de 

BANCO GMAC S/A. Relata a Requerente que adquiriu o veículo GM ONIX 

LT 1.0, de cor preta, placa IWB 4183, ano 2014, modelo 2015, Chassi 

9BGKS48B0FG201216, com a finalidade de revendê-lo e, por 

consequência, obter lucro no negócio superveniente, sendo este seu 

objeto social. Decorrente da transação, a requerida tinha prazo de 30 

(trinta) dias úteis para providenciar o documento de transferência e 

enviá-lo para a requerente. Logo após a compra do veículo, menciona a 

requerente que providenciou o transporte desse até esta cidade de Alta 

Floresta/MT (local onde se encontra instalada a revendedora); efetuou 

revisão e reparos no veículo, deixando-o pronto para ser revendido. 

Assim, alega que efetuou a venda para a Sra. JAQUELINA DA SILVA, no 

valor de R$ 39.510,00 (trinta e nove mil e quinhentos e dez reais) e 

passados quase 03 (três) meses sem ser entregue o documento de 

transferência, a Requerente afirma que foi obrigada a desfazer o contrato 

de venda existente entre a Sra. JAQUELINA DA SILVA, e efetuar o 

pagamento de uma multa rescisória no valor de R$ 7.882,00 (sete mil 

oitocentos e oitenta e dois reais). Desta feita, diante de tal acontecimento a 

Requerente requer a condenação da requerida na importância de R$ 

7.882,00 (sete mil oitocentos e oitenta e dois reais) referente ao dano 

material, bem como em perdas no valor de R$ 5.130,00 (cinco mil cento e 

trinta reais) e em danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Com a inicial coligiu documentos junto ao PJe. Recebida a inicial na 

decisão de ID 6763094, designou-se audiência de conciliação e 

determinou-se a citação da Requerida. Realizada a audiência de 

conciliação, porém, não houve transação, Id n. 9462898. A Requerida 

apresentou contestação, requereu a expedição de ofício ao Consórcio 

Honda, a fim de informar: a) Se existe o consórcio, a contemplação e a 

carta de crédito apontados na exordial; b) Se houve o pedido de 

pagamento da carta de crédito pelo autor e pelo terceiro e c) Por qual 

motivo não ocorreu o pagamento da carta de crédito. Ao final, pugnou pela 

improcedência da ação, posto que inexiste o dever de indenizar a autora 

em danos materiais e morais. A parte autora impugnou a contestação, 

reiterando os pedidos formulados na exordial e consignando que até o 

momento o documento do veículo não foi entregue, Id n. 9905769. 

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendessem 

produzir, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me 

os autos conclusos. Em que pese o pedido de julgamento antecipado da 

lide por ambas as partes, para o fim de auxiliar no convencimento desta 

Magistrada, e ainda, de se fazer prevalecer a verdade real e o correto 

julgamento do feito, converto o julgamento em diligências. Dessa feita, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 17 de 723



intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos: a) Se existe o consórcio, a contemplação e a carta de crédito 

apontados na exordial; b) Se houve o pedido de pagamento da carta de 

crédito pelo autor e pelo terceiro; c) Por qual motivo não ocorreu o 

pagamento da carta de crédito; d) A forma de pagamento da multa 

contratual pela empresa Autora à sra. Jaquelina; Após a juntada aos autos 

da documentação acima determinada, intime-se a parte requerida para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias e conclusos. Alta Floresta, 

MT, 15 de fevereiro de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE MARA ZORTEA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000039-20.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JEANE MARA ZORTEA DA 

FONSECA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte ré 

informa na petição num. 11111785 que efetuou o pagamento espontâneo 

da condenação e a autora concorda com o valor depositado e requer o 

levantamento da quantia (Id nº 11556149). Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Como não há custas processuais pendentes de quitação, arquive-se o 

processo após as providência supra determinadas, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001432-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLYAN DE SOUZA MARIA OAB - MT22421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA LUZ (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de sua 

advogada, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

9181619, para que indique o endereço atualizado do requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para posterior citação, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Alta Floresta, 12 de fevereiro de 2018 Maria Izabel 

dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANALITA MACANEIRO JACINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 27 de 

março de 2018, às 17h00min. Prislene Paiva Estagiária Matrícula 34917

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002737-62.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Necessidade de perícia grafotécnica Como preliminar, a ré sustenta a 

incompetência do Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a 

causa seria complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é 

necessário dizer que, compulsando atentamente o processo, percebe-se 

que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito 

e independe de perícia. b) Interesse processual Rejeito a preliminar na 

medida em que será analisado no mérito a necessidade da demanda 

judicial, para que o reclamante obtenha a satisfação da pretensão de seu 

suposto direito, bem como é adequado o procedimento escolhido. II – 

Mérito No mérito afirma a parte autora ser aposentada e que recebe seus 

vencimentos por meio da conta corrente n.º 20.697-0, agência n.º 1177-0, 

do Banco do Brasil. Alega a requerente ter em sua folha de pagamento 

débitos automáticos referentes a empréstimos consignados. Ocorre que 

existem divergências no desconto de 71 (setenta e uma) parcelas no valor 

de R$ 76,07 (setenta e seis reais e sete centavos), pois desconhece tal 

valor. Por outro lado, o requerido aduz ter realizado com a autora contrato 

sob o n.º 20-1946550/11, formalizado em 20/09/2011, para pagamento em 

72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 76,07 (setenta e seis reais e 

sete centavos). Afirmou ainda que o valor líquido do contrato totalizando 

R$ 2.533,56 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e seis 

centavos) foi disponibilizado através de TED direcionado para o Banco do 

Brasil S/A, agência 1177, conta 206970 de titularidade da autora. O 

requerido anexou contrato no ID n.º 10860379, bem como cópia do RG e 

CPF da autora, os quais correspondem aos documentos anexados no ID 

n.º 10222101. Ademais, se o contrato tivesse sido fraudado, a conta que 

recebeu o crédito seria de outra pessoa, mas houve contratação por parte 

da autora, o que demonstra a deslealdade processual. Observa-se que a 

parte requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe 

relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao 

inadimplemento e o desconto regular em folha de pagamento. Com base no 

livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré 

decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, 

pois a utilização dos serviços fora contratada por meio de empréstimo. 

Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. 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. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, a doutrina é uníssona em afirmar 

que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Conclui-se 

quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de 

vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Ademais, o atual 

Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta 

dúvida, portanto, de que a parte reclamante contratou o empréstimo junto 

ao banco requerido, e os descontos em sua folha de pagamento 

constituem exercício regular de um direito, tendo em vista o pacto firmado 

entre os contratantes. As demandas temerárias abarrotam os Juizados 
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Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação 

em custas em primeira instância e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil 

andamento das demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III – Pedido 

contraposto No que tange ao pedido contraposto, não merece acolhimento 

em razão da consignação em folha de pagamento da parte autora, tendo 

sido regular a contratação e por essa razão não há que se falar em 

ressarcimento. IV – Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela reclamante em face do 

reclamado, bem como o pedido contraposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 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, 5 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: 1002737-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002737-62.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares a) 

Necessidade de perícia grafotécnica Como preliminar, a ré sustenta a 

incompetência do Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a 

causa seria complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é 

necessário dizer que, compulsando atentamente o processo, percebe-se 

que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito 

e independe de perícia. b) Interesse processual Rejeito a preliminar na 

medida em que será analisado no mérito a necessidade da demanda 

judicial, para que o reclamante obtenha a satisfação da pretensão de seu 

suposto direito, bem como é adequado o procedimento escolhido. II – 

Mérito No mérito afirma a parte autora ser aposentada e que recebe seus 

vencimentos por meio da conta corrente n.º 20.697-0, agência n.º 1177-0, 

do Banco do Brasil. Alega a requerente ter em sua folha de pagamento 

débitos automáticos referentes a empréstimos consignados. Ocorre que 

existem divergências no desconto de 71 (setenta e uma) parcelas no valor 

de R$ 76,07 (setenta e seis reais e sete centavos), pois desconhece tal 

valor. Por outro lado, o requerido aduz ter realizado com a autora contrato 

sob o n.º 20-1946550/11, formalizado em 20/09/2011, para pagamento em 

72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 76,07 (setenta e seis reais e 

sete centavos). Afirmou ainda que o valor líquido do contrato totalizando 

R$ 2.533,56 (dois mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e seis 

centavos) foi disponibilizado através de TED direcionado para o Banco do 

Brasil S/A, agência 1177, conta 206970 de titularidade da autora. O 

requerido anexou contrato no ID n.º 10860379, bem como cópia do RG e 

CPF da autora, os quais correspondem aos documentos anexados no ID 

n.º 10222101. Ademais, se o contrato tivesse sido fraudado, a conta que 

recebeu o crédito seria de outra pessoa, mas houve contratação por parte 

da autora, o que demonstra a deslealdade processual. Observa-se que a 

parte requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe 

relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao 

inadimplemento e o desconto regular em folha de pagamento. Com base no 

livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré 

decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, 

pois a utilização dos serviços fora contratada por meio de empréstimo. 

Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade 

e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz 

dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. 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. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, a doutrina é uníssona em afirmar 

que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Conclui-se 

quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de 

vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Ademais, o atual 

Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta 

dúvida, portanto, de que a parte reclamante contratou o empréstimo junto 

ao banco requerido, e os descontos em sua folha de pagamento 

constituem exercício regular de um direito, tendo em vista o pacto firmado 

entre os contratantes. As demandas temerárias abarrotam os Juizados 

Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação 

em custas em primeira instância e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil 

andamento das demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III – Pedido 

contraposto No que tange ao pedido contraposto, não merece acolhimento 

em razão da consignação em folha de pagamento da parte autora, tendo 

sido regular a contratação e por essa razão não há que se falar em 

ressarcimento. IV – Dispositivo Ante o exposto, rejeito as preliminares e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela reclamante em face do 

reclamado, bem como o pedido contraposto, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 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, 5 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: 1002738-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002738-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares - 

Necessidade de perícia grafotécnica Como preliminar, a ré sustenta a 

incompetência do Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a 

causa seria complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é 

necessário dizer que, compulsando atentamente o processo, percebe-se 

que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito 

e independe de perícia. II – Mérito Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, na qual afirma a parte autora ser aposentada e que 

recebe seus vencimentos por meio da conta corrente n.º 20.697-0, 

agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. Aduz a requerente ter em sua 

folha de pagamento débitos automáticos referentes a empréstimos 

consignados. Aduz que existem divergências no desconto no valor total 

de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) efetivado pelo banco réu. Por outro 

lado, o requerido afirma ter realizado com a autora contrato de empréstimo 

sob o n.º 47471354 (ID n.º 10879061), anexando documentos pessoais e 

comprovante de titularidade da conta no banco do Brasil, em que foi 

depositado o valor do empréstimo, ID n.º 10879061, bem como autorização 

para desconto em folha ID n.º 10879088. Diante da documentação 

anexada pelo requerido, se o contrato tivesse sido fraudado, a conta que 

recebeu o crédito seria de outra pessoa, mas o crédito foi disponibilizado 

na conta informada pela autora na inicial, o que demonstra a contratação e 

consequente deslealdade processual. Observa-se que a parte requerida 

juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação jurídica 

entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao inadimplemento e o 

desconto regular em folha de pagamento. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de empréstimo. Segundo 

disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará 

a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. 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. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, a doutrina é uníssona em afirmar 

que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Conclui-se 

quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de 

vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Ademais, o atual 

Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta 

dúvida, portanto, de que a parte reclamante contratou o empréstimo junto 

ao banco requerido, e os descontos em sua folha de pagamento 

constituem exercício regular de um direito, tendo em vista o pacto firmado 

entre os contratantes. As demandas temerárias abarrotam os Juizados 

Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação 

em custas em primeira instância e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil 

andamento das demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Defiro a retificação do polo passivo 

para constar BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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, 6 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: 1002738-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002738-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminares - 

Necessidade de perícia grafotécnica Como preliminar, a ré sustenta a 

incompetência do Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a 

causa seria complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é 

necessário dizer que, compulsando atentamente o processo, percebe-se 

que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito 

e independe de perícia. II – Mérito Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, na qual afirma a parte autora ser aposentada e que 

recebe seus vencimentos por meio da conta corrente n.º 20.697-0, 

agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. Aduz a requerente ter em sua 

folha de pagamento débitos automáticos referentes a empréstimos 

consignados. Aduz que existem divergências no desconto no valor total 

de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) efetivado pelo banco réu. Por outro 

lado, o requerido afirma ter realizado com a autora contrato de empréstimo 

sob o n.º 47471354 (ID n.º 10879061), anexando documentos pessoais e 

comprovante de titularidade da conta no banco do Brasil, em que foi 

depositado o valor do empréstimo, ID n.º 10879061, bem como autorização 

para desconto em folha ID n.º 10879088. Diante da documentação 

anexada pelo requerido, se o contrato tivesse sido fraudado, a conta que 

recebeu o crédito seria de outra pessoa, mas o crédito foi disponibilizado 

na conta informada pela autora na inicial, o que demonstra a contratação e 

consequente deslealdade processual. Observa-se que a parte requerida 

juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação jurídica 

entre as partes, ou seja, contrato que deu causa ao inadimplemento e o 

desconto regular em folha de pagamento. Com base no livre 

convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido 

pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada por meio de empréstimo. Segundo 

disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará 

a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o 

processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, 

para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência 

comum ou técnica. 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. Deste modo, tenho que o requerido 
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desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, a doutrina é uníssona em afirmar 

que aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações, 

atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. Conclui-se 

quanto as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de 

vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o 

processo lhes enseja, por causa da atividade probatória. Ademais, o atual 

Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta 

dúvida, portanto, de que a parte reclamante contratou o empréstimo junto 

ao banco requerido, e os descontos em sua folha de pagamento 

constituem exercício regular de um direito, tendo em vista o pacto firmado 

entre os contratantes. As demandas temerárias abarrotam os Juizados 

Especiais mato-grossenses, em decorrência da ausência de condenação 

em custas em primeira instância e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil 

andamento das demandas propostas de boa-fé. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Defiro a retificação do polo passivo 

para constar BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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, 6 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010258-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010258-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA CHAGAS EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

embargos ao cumprimento de sentença, em que houve determinação de 

pagamento do valor de R$ 29.131,45 (vinte e nove mil, cento e trinta e um 

reais e quarenta e cinco centavos), requerendo o embargante/executado 

a declaração de excesso na execução da sentença no equivalente a R$ 

2.640,32 (dois mil seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). 

Em seus argumentos o embargante aduz: “Ao informar os “Juros 

Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)”, a autora exequente fez 

com que o valor referente aos danos matérias fosse não acrescidos da 

devida correção monetária desde a data de 18/02/2016, mas também dos 

juros de 1% (um por centos) que deveriam incidir apenas da data de 

22/02/2016”. Assim, reclama no acréscimo de juros moratórios que 

deveria incidir a partir de 01.08.2016, data em que a instituição financeira 

teve ciência da sentença proferida. Em sua defesa o 

embargado/exequente afirma ter sido aplicada devidamente a multa no 

equivalente a 10% (dez por cento) do débito, e que no cálculo dos danos 

materiais a incidência de juros iniciou-se na data da citação, 27.02.2016. 

Primeiramente quanto ao cerceamento de defesa, entendo que tal 

argumento não deve prosperar já que o embargante foi devidamente 

intimado para pagar o débito, e sobre o tema já houve preclusão, tendo em 

vista decisão lançada no ID n.º 3243353. A reclamação do executado 

reside na incidência de juros dos danos materiais, pois afirma que o 

cálculo deveria ter início a partir da intimação da sentença. Apesar dos 

esforços da parte embargante, a ele não assiste razão. Depreende-se 

pelo dispositivo da sentença, no que tange aos danos materiais: “a) 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como 

determinar o cancelamento dos empréstimos consignados e a restituição 

dos valores cobrados indevidamente, R$ 15.044,22 (quinze mil e quarenta 

e quatro reais e vinte e dois centavos) corrigidos monetariamente (INPC), a 

partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação;.” Não merece acolhimento os embargos/impugnação ao 

cumprimento de sentença, porque o exequente/embargado efetuou o 

cálculo de acordo com os comandos da sentença, isto é, com incidência 

de juros do dano patrimonial a partir da citação, a qual ocorreu em 

27.02.2016 (evento n.º 2306565). No que se refere aos valores, segue 

cálculo conforme decisão, no qual juros dos danos materiais deveriam ser 

calculados a partir da citação. Efetivado o cálculo até a data do bloqueio 

judicial (05.04.2017) perfazem a importância de R$ 19.977,76 (dezenove 

mil e novecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos). Valor 

a ser atualizado: R$ 15.044,22 Período de atualização monetária: de 

18/02/2016 até 05/04/2017 (407 dias) Tipo de juros: Juros Simples (360 

dias no ano) Taxa de juros: 12% Período dos Juros: de 27/02/2016 até 

05/04/2017 (398 dias) Multa (% sobre valor corrigido + juros): 10,00% 

Índice de correção monetária: 1,06581621 Valor corrigido: R$ 16.034,37 

Valor dos juros: R$ 2.127,23 Valor corrigido + juros: R$ 18.161,60 Multa 

10%: R$ 1.816,16 Total: R$ 19.977,76 No que se referem aos danos 

extrapatrimoniais esses seriam calculados partir da homologação da 

sentença de ID n.º 1817068/1817069, ou seja, 29.07.2016 com data final 

em 05.04.2017 (bloqueio online), perfazendo até a data do bloqueio a 

importância de R$ 10.148,28 (dez mil cento e quarenta e oito reais e vinte 

e oito centavos). Valor a ser atualizado: R$ 8.000,00 Período de 

atualização monetária: de 29/07/2016 até 05/04/2017 (246 dias) Tipo de 

juros: Juros Simples (360 dias no ano) Taxa de juros: 12% Período dos 

Juros: de 29/07/2016 até 05/04/2017 (246 dias) Multa 10% (% sobre valor 

corrigido + juros): 10,00% Índice de correção monetária: 1,06581621 Valor 

corrigido: R$ 8.526,53 Valor dos juros: R$ 699,18 Valor corrigido + juros: 

R$ 9.225,71 Multa 10% R$ 922,57 Total: R$ 10.148,28 É certo afirmar que 

o cálculo apresentando pelo exequente ocorreu antes do bloqueio judicial, 

mas atualizando o débito para a data exata do bloqueio judicial a correção 

de ambas as condenação, bem como acréscimos de juros de mora, 

perfazem a importância total de R$ 30.126,04 (trinta mil cento e vinte e seis 

reais e quatro centavos), não havendo que se falar em excesso da 

execução. Deste modo, acolho o requerimento da parte 

embargada/exequente a fim de declarar que ainda está pendente um saldo 

remanescente devedor, mesmo com a penhora online, devendo o 

embargante realizar o pagamento de R$ 535,29 (quinhentos e trinta e 

cinco reais e vinte e nove centavos), pois foi este valor requerido pelo 

exequente/embargado, apesar dos cálculos deste Juízo ter apurado valor 

a maior. Ante o exposto, REJEITO o incidente de impugnação à execução 

de sentença formulada pelo devedor contida no ID n.º 6080879 e DEFIRO o 

prosseguimento da execução, intimando-se a parte executada para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente no 

equivalente à R$ 535,29 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e nove 

centavos), bem como a conversão do valor depositado em juízo em 

pagamento. Intimem-se. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Submeto o presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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, 7 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010258-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA CHAGAS EXECUTADO: BANCO BMG Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

embargos ao cumprimento de sentença, em que houve determinação de 

pagamento do valor de R$ 29.131,45 (vinte e nove mil, cento e trinta e um 

reais e quarenta e cinco centavos), requerendo o embargante/executado 

a declaração de excesso na execução da sentença no equivalente a R$ 

2.640,32 (dois mil seiscentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). 

Em seus argumentos o embargante aduz: “Ao informar os “Juros 

Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s)”, a autora exequente fez 

com que o valor referente aos danos matérias fosse não acrescidos da 

devida correção monetária desde a data de 18/02/2016, mas também dos 

juros de 1% (um por centos) que deveriam incidir apenas da data de 

22/02/2016”. Assim, reclama no acréscimo de juros moratórios que 

deveria incidir a partir de 01.08.2016, data em que a instituição financeira 

teve ciência da sentença proferida. Em sua defesa o 

embargado/exequente afirma ter sido aplicada devidamente a multa no 

equivalente a 10% (dez por cento) do débito, e que no cálculo dos danos 

materiais a incidência de juros iniciou-se na data da citação, 27.02.2016. 

Primeiramente quanto ao cerceamento de defesa, entendo que tal 

argumento não deve prosperar já que o embargante foi devidamente 

intimado para pagar o débito, e sobre o tema já houve preclusão, tendo em 

vista decisão lançada no ID n.º 3243353. A reclamação do executado 

reside na incidência de juros dos danos materiais, pois afirma que o 

cálculo deveria ter início a partir da intimação da sentença. Apesar dos 

esforços da parte embargante, a ele não assiste razão. Depreende-se 

pelo dispositivo da sentença, no que tange aos danos materiais: “a) 

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como 

determinar o cancelamento dos empréstimos consignados e a restituição 

dos valores cobrados indevidamente, R$ 15.044,22 (quinze mil e quarenta 

e quatro reais e vinte e dois centavos) corrigidos monetariamente (INPC), a 

partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação;.” Não merece acolhimento os embargos/impugnação ao 

cumprimento de sentença, porque o exequente/embargado efetuou o 

cálculo de acordo com os comandos da sentença, isto é, com incidência 

de juros do dano patrimonial a partir da citação, a qual ocorreu em 

27.02.2016 (evento n.º 2306565). No que se refere aos valores, segue 

cálculo conforme decisão, no qual juros dos danos materiais deveriam ser 

calculados a partir da citação. Efetivado o cálculo até a data do bloqueio 

judicial (05.04.2017) perfazem a importância de R$ 19.977,76 (dezenove 

mil e novecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos). Valor 

a ser atualizado: R$ 15.044,22 Período de atualização monetária: de 

18/02/2016 até 05/04/2017 (407 dias) Tipo de juros: Juros Simples (360 

dias no ano) Taxa de juros: 12% Período dos Juros: de 27/02/2016 até 

05/04/2017 (398 dias) Multa (% sobre valor corrigido + juros): 10,00% 

Índice de correção monetária: 1,06581621 Valor corrigido: R$ 16.034,37 

Valor dos juros: R$ 2.127,23 Valor corrigido + juros: R$ 18.161,60 Multa 

10%: R$ 1.816,16 Total: R$ 19.977,76 No que se referem aos danos 

extrapatrimoniais esses seriam calculados partir da homologação da 

sentença de ID n.º 1817068/1817069, ou seja, 29.07.2016 com data final 

em 05.04.2017 (bloqueio online), perfazendo até a data do bloqueio a 

importância de R$ 10.148,28 (dez mil cento e quarenta e oito reais e vinte 

e oito centavos). Valor a ser atualizado: R$ 8.000,00 Período de 

atualização monetária: de 29/07/2016 até 05/04/2017 (246 dias) Tipo de 

juros: Juros Simples (360 dias no ano) Taxa de juros: 12% Período dos 

Juros: de 29/07/2016 até 05/04/2017 (246 dias) Multa 10% (% sobre valor 

corrigido + juros): 10,00% Índice de correção monetária: 1,06581621 Valor 

corrigido: R$ 8.526,53 Valor dos juros: R$ 699,18 Valor corrigido + juros: 

R$ 9.225,71 Multa 10% R$ 922,57 Total: R$ 10.148,28 É certo afirmar que 

o cálculo apresentando pelo exequente ocorreu antes do bloqueio judicial, 

mas atualizando o débito para a data exata do bloqueio judicial a correção 

de ambas as condenação, bem como acréscimos de juros de mora, 

perfazem a importância total de R$ 30.126,04 (trinta mil cento e vinte e seis 

reais e quatro centavos), não havendo que se falar em excesso da 

execução. Deste modo, acolho o requerimento da parte 

embargada/exequente a fim de declarar que ainda está pendente um saldo 

remanescente devedor, mesmo com a penhora online, devendo o 

embargante realizar o pagamento de R$ 535,29 (quinhentos e trinta e 

cinco reais e vinte e nove centavos), pois foi este valor requerido pelo 

exequente/embargado, apesar dos cálculos deste Juízo ter apurado valor 

a maior. Ante o exposto, REJEITO o incidente de impugnação à execução 

de sentença formulada pelo devedor contida no ID n.º 6080879 e DEFIRO o 

prosseguimento da execução, intimando-se a parte executada para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente no 

equivalente à R$ 535,29 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e nove 

centavos), bem como a conversão do valor depositado em juízo em 

pagamento. Intimem-se. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Submeto o presente decisão à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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, 7 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002740-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

vigente CPC. I – Preliminar – ilegitimidade passiva Tratando-se de relação 

de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é 

objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do 

que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo o Banco BMG (ItaúBMG ou BMG Consignados) responder pelos 

prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos 

da atividade. II – Mérito Rejeito a impugnação ao valor da causa, pois o 

autor anotou corretamente os valores a título de indenizações que 

pretende com a ação. No mérito verifica-se que a autora é aposentada e 

constatou a existência de descontos indevidos em sua aposentadoria no 

valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em benefício do Banco BMG. 

Por fim, requer a declaração de inexistência de relação jurídica, devolução 

da quantia debitada de sua folha indevidamente, bem como indenização 

por dano moral. Por outro lado, a empresa ré não apresentou qualquer 

instrumento contratual (ou qualquer meio de prova equivalente) 

comprovando que celebrou contrato de empréstimo com a parte autora, ou 

qualquer negócio jurídico que justificasse ou comprovasse a mencionada 

dívida. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, diante da inexistência 

de comprovação da relação jurídica entre as partes no que se refere aos 

empréstimos pode-se concluir que as cobranças efetivadas na 

aposentadoria da parte autora são indevidas. A parte autora é 

consumidora equiparada, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do 

CDC, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios por 
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insegurança advindos tanto dos produtos como da prestação dos 

serviços ofertados do mercado de consumo. Veja-se que, para a 

exclusão da responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do 

CDC, é preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou a culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua 

responsabilização, argumentar também ter sido vítima de fraude cometida 

por terceiro. Para tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse 

a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos 

documentos, mas não o fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de 

má-fé, a parte requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, 

responde pelas disfunções de sua atividade, absorvendo os danos 

decorrentes, que não podem ser repassados ao consumidor. Ao que 

indica o contexto probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com 

pessoa que não a demandante, mas em nome desta. Assim, estão 

presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, 

por consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como 

assinalado, está caracterizada na contratação com terceiro em nome da 

parte autora, sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé 

objetiva. O nexo causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela 

parte requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E 

tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado 

àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, 

bem com em face da parca renda percebida pelo autor. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO 

PESSOAL REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. Cuida-se de relação 

de consumo, uma vez que a atividade bancária foi expressamente incluída 

como serviço no rol do art. 3º, § 2º, do CDC. Dessa forma, a 

responsabilidade do réu é objetiva (art. 14 do CDC). A responsabilidade da 

instituição bancária pela obtenção de empréstimo consignado em nome do 

autor, mediante fraude, é evidente. Irrelevante, na espécie, para 

configuração do dano, que os fatos tenham se desenrolado a partir de 

conduta ilícita praticada por terceiro, circunstância que não elide, por si só, 

o ônus da instituição recorrente. O fato configura dano moral indenizável, 

sendo desnecessária a prova do prejuízo. As adversidades sofridas pelo 

autor, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade 

e se constituíram em agressão à sua dignidade. Majoração do montante 

indenizatório considerando o grave equívoco da ré, o aborrecimento e o 

transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045832540, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 16/02/2012). Corolário natural do reconhecimento da fraude é 

o reconhecimento de inexistência da dívida, bem como determinação da 

devolução em dobro dos valores auferidos indevidamente pela ré. O valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte 

econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). Com relação aos embargos declaratórios oposto no ID n.º 

10874450, assevera-se que devem ser manejados com o escopo de 

elucidar obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou 

dúvida existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, 

dúvida, contradição ou obscuridade na decisão que deferiu a tutela 

provisória. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de embargos, não devem sequer ser conhecidos e, 

permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, resta ao 

embargante a interposição do recurso cabível. III – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e 

determinar o cancelamento do contrato que gerou a parcela no valor de R$ 

45,00 (quarenta e cinco reais) bem como DETERMINAR a restituição dos 

valores cobrados indevidamente, ou seja, R$ 747,02 (setecentos e 

quarenta e sete reais e dois centavos), corrigidos monetariamente (INPC), 

a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir da citação; b) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescidos de juros de mora 

de 1% a.m., a partir da citação. Ademais, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 6750909, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

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, 7 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: 1002740-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002740-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. Conforme 

inteligência do art. 38, da Lei n.º 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Trata-se de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

vigente CPC. I – Preliminar – ilegitimidade passiva Tratando-se de relação 

de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é 

objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do 

que determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo o Banco BMG (ItaúBMG ou BMG Consignados) responder pelos 

prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos 

da atividade. II – Mérito Rejeito a impugnação ao valor da causa, pois o 

autor anotou corretamente os valores a título de indenizações que 

pretende com a ação. No mérito verifica-se que a autora é aposentada e 

constatou a existência de descontos indevidos em sua aposentadoria no 

valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em benefício do Banco BMG. 

Por fim, requer a declaração de inexistência de relação jurídica, devolução 

da quantia debitada de sua folha indevidamente, bem como indenização 

por dano moral. Por outro lado, a empresa ré não apresentou qualquer 

instrumento contratual (ou qualquer meio de prova equivalente) 

comprovando que celebrou contrato de empréstimo com a parte autora, ou 

qualquer negócio jurídico que justificasse ou comprovasse a mencionada 

dívida. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Logo, diante da inexistência 

de comprovação da relação jurídica entre as partes no que se refere aos 

empréstimos pode-se concluir que as cobranças efetivadas na 

aposentadoria da parte autora são indevidas. A parte autora é 

consumidora equiparada, para efeitos legais, nos termos do artigo 17 do 

CDC, que rege as obrigações por ato ilícito decorrentes de vícios por 

insegurança advindos tanto dos produtos como da prestação dos 

serviços ofertados do mercado de consumo. Veja-se que, para a 

exclusão da responsabilidade do fornecedor, segundo o artigo 14, § 3.° do 

CDC, é preciso comprovar a ausência de defeito no serviço ou a culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro. E não basta, para elidir sua 

responsabilização, argumentar também ter sido vítima de fraude cometida 

por terceiro. Para tanto, seria necessário que o demandado demonstrasse 

a adoção de medidas consistentes na verificação da idoneidade dos 

documentos, mas não o fez. Ainda que tenha havido ação de terceiro de 

má-fé, a parte requerida, diante da atividade de risco desenvolvida, 

responde pelas disfunções de sua atividade, absorvendo os danos 

decorrentes, que não podem ser repassados ao consumidor. Ao que 

indica o contexto probatório dos autos, a parte ré firmou contrato com 

pessoa que não a demandante, mas em nome desta. Assim, estão 

presentes os pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, 

por consequência, do dever de indenizar. A conduta ilícita, como 

assinalado, está caracterizada na contratação com terceiro em nome da 
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parte autora, sem obedecer ao dever de cuidado decorrente da boa-fé 

objetiva. O nexo causal também está presente, pois o prejuízo sofrido pela 

parte requerente decorre da conduta da demandada. Este posicionamento 

decorre do fato de ser notório o transtorno causado por este tipo conduta. 

O dano moral experimentado pelo autor independe da sua comprovação. E 

tal conclusão decorre da notoriedade do incômodo emocional gerado 

àquele que tem o seu nome utilizado de forma indevida para dar golpe, 

bem com em face da parca renda percebida pelo autor. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO 

PESSOAL REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. Cuida-se de relação 

de consumo, uma vez que a atividade bancária foi expressamente incluída 

como serviço no rol do art. 3º, § 2º, do CDC. Dessa forma, a 

responsabilidade do réu é objetiva (art. 14 do CDC). A responsabilidade da 

instituição bancária pela obtenção de empréstimo consignado em nome do 

autor, mediante fraude, é evidente. Irrelevante, na espécie, para 

configuração do dano, que os fatos tenham se desenrolado a partir de 

conduta ilícita praticada por terceiro, circunstância que não elide, por si só, 

o ônus da instituição recorrente. O fato configura dano moral indenizável, 

sendo desnecessária a prova do prejuízo. As adversidades sofridas pelo 

autor, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade 

e se constituíram em agressão à sua dignidade. Majoração do montante 

indenizatório considerando o grave equívoco da ré, o aborrecimento e o 

transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

RECURSO ADESIVO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70045832540, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 16/02/2012). Corolário natural do reconhecimento da fraude é 

o reconhecimento de inexistência da dívida, bem como determinação da 

devolução em dobro dos valores auferidos indevidamente pela ré. O valor 

da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau 

de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte 

econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 8.000,00 

(oito mil reais). Com relação aos embargos declaratórios oposto no ID n.º 

10874450, assevera-se que devem ser manejados com o escopo de 

elucidar obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou 

dúvida existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, 

dúvida, contradição ou obscuridade na decisão que deferiu a tutela 

provisória. Desta feita, por verificar a não ocorrência das hipóteses de 

cabimento de embargos, não devem sequer ser conhecidos e, 

permanecendo o inconformismo quanto a aludida decisão, resta ao 

embargante a interposição do recurso cabível. III – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e 

determinar o cancelamento do contrato que gerou a parcela no valor de R$ 

45,00 (quarenta e cinco reais) bem como DETERMINAR a restituição dos 

valores cobrados indevidamente, ou seja, R$ 747,02 (setecentos e 

quarenta e sete reais e dois centavos), corrigidos monetariamente (INPC), 

a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., 

a partir da citação; b) CONDENAR o requerido no pagamento ao autor da 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescidos de juros de mora 

de 1% a.m., a partir da citação. Ademais, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 6750909, com fundamento no 

artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

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, 7 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: 1002946-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002946-31.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LINO PEREIRA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Ausência de documentos indispensáveis 

à propositura da ação. Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a 

inicial está devidamente instruída com todos os documentos necessários 

para a propositura da presente demanda, sendo preenchidos pelo autor 

os requisitos do art. 320 do NCPC. II – Mérito No mérito afirma a parte 

autora ser aposentada e que recebe seus vencimentos no banco 

requerida Banco do Brasil, percebendo um salário de R$ 3.299,84 (três mil, 

duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Alega o 

requerente ter em sua folha de pagamento débitos referentes a 

empréstimos consignados. Ocorre que o valor descontado mensalmente é 

de R$ 1.162,53 (um mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e três 

centavos), valor este superior a limite legal estabelecido de 30%. 

Argumenta, ainda, que tenha realizado vários empréstimos e renovações 

por conta de ter sido ludibriado pelos funcionários do requerido que o 

ofereceram diversos empréstimos. Afirma ainda que no mês de abril de 

2017 compareceu até o banco requerido para a realização de uma 

renegociação de tais empréstimos. Por outro lado, o requerido aduz ter 

realizado com o autor diversos contratos, uma vez que houveram 

sucessivas renovações e estão vigentes atualmente o de n.º 855872081 

(BB CREDITO RENOVAÇÃO), formalizado em 26/08/2015, para pagamento 

em 49 (quarenta e nove) parcelas mensais de R$ 173,64 (cento e setenta 

e três reais e sessenta e quatro centavos) e de n.º 809733269 (BB 

RENOVAÇÃO CONSIGNADO), formalizado em 17/02/2017, para 

pagamento em 85 (oitenta e cinco) parcelas mensais de R$ 988,89 

(novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) . Afirmou 

ainda que os valores líquidos dos contratos foram disponibilizados na 

conta do autor. O requerido anexou contrato e extrato de operações no ID 

n.º 11035215, bem como como extratos da conta do autor e das 

operações de renovação realizadas, os quais correspondem aos 

documentos anexados nos IDs n.º 11035224, 11035231, 11035240, 

11035257, 11035272 e 11035277, o que demonstra a deslealdade 

processual. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, 

contrato que deu causa ao inadimplemento e o desconto regular em folha 

de pagamento. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 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. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, 

a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova 

a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades 

de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante 

contratou o empréstimo junto ao banco requerido, e os descontos em sua 

folha de pagamento constituem exercício regular de um direito, tendo em 

vista o pacto firmado entre os contratantes. IV – Dispositivo Ante o 
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exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, bem como o pedido 

contraposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa Botelho 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: 1002946-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002946-31.2017.8.11.0007 REQUERENTE: LINO PEREIRA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de 

dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que 

presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de 

Processo Civil. I – Preliminares a) Ausência de documentos indispensáveis 

à propositura da ação. Rejeito a preliminar arguida, na medida em que a 

inicial está devidamente instruída com todos os documentos necessários 

para a propositura da presente demanda, sendo preenchidos pelo autor 

os requisitos do art. 320 do NCPC. II – Mérito No mérito afirma a parte 

autora ser aposentada e que recebe seus vencimentos no banco 

requerida Banco do Brasil, percebendo um salário de R$ 3.299,84 (três mil, 

duzentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Alega o 

requerente ter em sua folha de pagamento débitos referentes a 

empréstimos consignados. Ocorre que o valor descontado mensalmente é 

de R$ 1.162,53 (um mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e três 

centavos), valor este superior a limite legal estabelecido de 30%. 

Argumenta, ainda, que tenha realizado vários empréstimos e renovações 

por conta de ter sido ludibriado pelos funcionários do requerido que o 

ofereceram diversos empréstimos. Afirma ainda que no mês de abril de 

2017 compareceu até o banco requerido para a realização de uma 

renegociação de tais empréstimos. Por outro lado, o requerido aduz ter 

realizado com o autor diversos contratos, uma vez que houveram 

sucessivas renovações e estão vigentes atualmente o de n.º 855872081 

(BB CREDITO RENOVAÇÃO), formalizado em 26/08/2015, para pagamento 

em 49 (quarenta e nove) parcelas mensais de R$ 173,64 (cento e setenta 

e três reais e sessenta e quatro centavos) e de n.º 809733269 (BB 

RENOVAÇÃO CONSIGNADO), formalizado em 17/02/2017, para 

pagamento em 85 (oitenta e cinco) parcelas mensais de R$ 988,89 

(novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) . Afirmou 

ainda que os valores líquidos dos contratos foram disponibilizados na 

conta do autor. O requerido anexou contrato e extrato de operações no ID 

n.º 11035215, bem como como extratos da conta do autor e das 

operações de renovação realizadas, os quais correspondem aos 

documentos anexados nos IDs n.º 11035224, 11035231, 11035240, 

11035257, 11035272 e 11035277, o que demonstra a deslealdade 

processual. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, 

contrato que deu causa ao inadimplemento e o desconto regular em folha 

de pagamento. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 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. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, 

a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova 

a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades 

de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante 

contratou o empréstimo junto ao banco requerido, e os descontos em sua 

folha de pagamento constituem exercício regular de um direito, tendo em 

vista o pacto firmado entre os contratantes. IV – Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral 

formulado pela reclamante em face do reclamado, bem como o pedido 

contraposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa Botelho 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: 1002980-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002980-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar - Interesse 

processual Rejeito a preliminar na medida em que será analisado no mérito 

a necessidade da demanda judicial, para que o reclamante obtenha a 

satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem como é adequado o 

procedimento escolhido. II – Mérito No mérito afirma a parte autora ser 

aposentada e que recebe seus vencimentos por meio da conta corrente 

n.º 20.697-0, agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. Alega a requerente 

ter em sua folha de pagamento débitos automáticos referentes a 

empréstimos consignados. Afirma que existem divergências no desconto 

de parcela no valor de R$ 72,31 (setenta e dois reais e trinta e um 

centavos), pois desconhece tal valor. Por outro lado, o requerido aduz ter 

realizado com a autora contrato de empréstimo e esses creditados em sua 

conta corrente, sendo realizado no caixa eletrônico com uso de cartão e 

senhas pessoais. Ademais, o requerido anexou demonstrativo de CDC, ID 

n.º 11065976, no qual demonstra a operação realizada na agência de Alta 

Floresta (MT) – 1177, na data de 04.10.2016 às 10h41min, BB Crédito 

Salário. Na conta corrente da autora, n.º 20.697-0 foi creditado o 

equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o valor da parcela R$ 

72,31 (setenta e dois reais e trinta e um centavos). Além disso, o extrato 

anexado da conta corrente da autora em outubro de 2016 (ID n.º 

11065976) demonstra o recebimento do empréstimo. Logo, na sua 

impugnação a parte autora não se esforçou para fazer qualquer prova 

que pudesse contradizer os documentos trazidos pelo réu. Simples seria 

trazer aos autos extratos da conta corrente da autora, referente ao mês 
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de outubro de 2016, mas não o fez, demonstrando a deslealdade 

processual. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, 

contrato que deu causa ao inadimplemento e o desconto regular em folha 

de pagamento. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 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. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, 

a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova 

a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades 

de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante 

contratou o empréstimo junto ao banco requerido, e os descontos em sua 

folha de pagamento constituem exercício regular de um direito, tendo em 

vista o pacto firmado entre os contratantes. As demandas temerárias 

abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da 

ausência de condenação em custas em primeira instância e, ainda, 

atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. 

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). 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: 1002980-06.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002980-06.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar - Interesse 

processual Rejeito a preliminar na medida em que será analisado no mérito 

a necessidade da demanda judicial, para que o reclamante obtenha a 

satisfação da pretensão de seu suposto direito, bem como é adequado o 

procedimento escolhido. II – Mérito No mérito afirma a parte autora ser 

aposentada e que recebe seus vencimentos por meio da conta corrente 

n.º 20.697-0, agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. Alega a requerente 

ter em sua folha de pagamento débitos automáticos referentes a 

empréstimos consignados. Afirma que existem divergências no desconto 

de parcela no valor de R$ 72,31 (setenta e dois reais e trinta e um 

centavos), pois desconhece tal valor. Por outro lado, o requerido aduz ter 

realizado com a autora contrato de empréstimo e esses creditados em sua 

conta corrente, sendo realizado no caixa eletrônico com uso de cartão e 

senhas pessoais. Ademais, o requerido anexou demonstrativo de CDC, ID 

n.º 11065976, no qual demonstra a operação realizada na agência de Alta 

Floresta (MT) – 1177, na data de 04.10.2016 às 10h41min, BB Crédito 

Salário. Na conta corrente da autora, n.º 20.697-0 foi creditado o 

equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o valor da parcela R$ 

72,31 (setenta e dois reais e trinta e um centavos). Além disso, o extrato 

anexado da conta corrente da autora em outubro de 2016 (ID n.º 

11065976) demonstra o recebimento do empréstimo. Logo, na sua 

impugnação a parte autora não se esforçou para fazer qualquer prova 

que pudesse contradizer os documentos trazidos pelo réu. Simples seria 

trazer aos autos extratos da conta corrente da autora, referente ao mês 

de outubro de 2016, mas não o fez, demonstrando a deslealdade 

processual. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, 

contrato que deu causa ao inadimplemento e o desconto regular em folha 

de pagamento. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 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. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, 

a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova 

a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades 

de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante 

contratou o empréstimo junto ao banco requerido, e os descontos em sua 

folha de pagamento constituem exercício regular de um direito, tendo em 

vista o pacto firmado entre os contratantes. As demandas temerárias 

abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da 

ausência de condenação em custas em primeira instância e, ainda, 

atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. 

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento 

da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 
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advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). 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: 1002741-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002741-02.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar - 

necessidade de perícia grafotécnica Como preliminar, a ré sustenta a 

incompetência do Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a 

causa seria complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é 

necessário dizer que, compulsando atentamente o processo, percebe-se 

que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito 

e independe de perícia. II – Mérito Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, na qual afirma a parte autora ser aposentada e que 

recebe seus vencimentos por meio da conta corrente n.º 20.697-0, 

agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. Aduz a requerente ter em sua 

folha de pagamento débitos automáticos relativos a empréstimos 

consignados. Afirma que existem divergências no desconto de parcelas 

nos valores de R$ 91,18 (noventa e um reais e dezoito centavos) e R$ 

170,00 (cento e setenta reais). Por outro lado, o requerido aduz ter 

realizado com a autora dois contratos de empréstimos consignados n.º 

47115035 e n.º 47196728. Os contratos foram anexados no ID n.º 

10968955 e demonstra o crédito em favor da autora no valor de R$ 

3.423,32 (três mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos) com parcelas de R$ 91,18 (noventa e um reais e dezoito 

centavos), creditado na agência n.º 1177-0 (Banco do Brasil – Alta 

Floresta) conta corrente n.º 20.697-0, de titularidade da autora. O segundo 

empréstimo foi realizado e anexo o contrato no ID n.º 10968992, no valor 

de R$ 6.482,56 (seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

seis centavos), com parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais), 

igualmente creditado na agência n.º 1177-0 (Banco do Brasil – Alta 

Floresta) conta corrente n.º 20.697-0, de titularidade da autora. O 

requerido anexou contratos nos ID n.º 10968955 e 10968992, bem como 

cópia do RG e CPF da autora. Ademais, se o contrato tivesse sido 

fraudado, a conta que recebeu o crédito seria de outra pessoa, mas 

houve contratação por parte da autora, o que demonstra a deslealdade 

processual. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, 

contrato que deu causa ao inadimplemento e o desconto regular em folha 

de pagamento. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 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. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, 

a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova 

a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades 

de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante 

contratou o empréstimo junto ao banco requerido, e os descontos em sua 

folha de pagamento constituem exercício regular de um direito, tendo em 

vista o pacto firmado entre os contratantes. As demandas temerárias 

abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da 

ausência de condenação em custas em primeira instância e, ainda, 

atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. 

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, bem como o 

pedido contraposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos 

dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante 

de 15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Defiro a retificação do polo passivo para constar BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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: 1002741-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002741-02.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do 

artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar - 

necessidade de perícia grafotécnica Como preliminar, a ré sustenta a 

incompetência do Juizado Especial para conhecer desta demanda, pois a 

causa seria complexa e dependeria de perícia. De qualquer forma, é 

necessário dizer que, compulsando atentamente o processo, percebe-se 

que a causa não é complexa, envolve exclusivamente a análise de direito 

e independe de perícia. II – Mérito Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito, na qual afirma a parte autora ser aposentada e que 

recebe seus vencimentos por meio da conta corrente n.º 20.697-0, 

agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. Aduz a requerente ter em sua 

folha de pagamento débitos automáticos relativos a empréstimos 

consignados. Afirma que existem divergências no desconto de parcelas 

nos valores de R$ 91,18 (noventa e um reais e dezoito centavos) e R$ 
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170,00 (cento e setenta reais). Por outro lado, o requerido aduz ter 

realizado com a autora dois contratos de empréstimos consignados n.º 

47115035 e n.º 47196728. Os contratos foram anexados no ID n.º 

10968955 e demonstra o crédito em favor da autora no valor de R$ 

3.423,32 (três mil e quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois 

centavos) com parcelas de R$ 91,18 (noventa e um reais e dezoito 

centavos), creditado na agência n.º 1177-0 (Banco do Brasil – Alta 

Floresta) conta corrente n.º 20.697-0, de titularidade da autora. O segundo 

empréstimo foi realizado e anexo o contrato no ID n.º 10968992, no valor 

de R$ 6.482,56 (seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e 

seis centavos), com parcelas de R$ 170,00 (cento e setenta reais), 

igualmente creditado na agência n.º 1177-0 (Banco do Brasil – Alta 

Floresta) conta corrente n.º 20.697-0, de titularidade da autora. O 

requerido anexou contratos nos ID n.º 10968955 e 10968992, bem como 

cópia do RG e CPF da autora. Ademais, se o contrato tivesse sido 

fraudado, a conta que recebeu o crédito seria de outra pessoa, mas 

houve contratação por parte da autora, o que demonstra a deslealdade 

processual. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, 

contrato que deu causa ao inadimplemento e o desconto regular em folha 

de pagamento. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 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. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, 

a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova 

a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades 

de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante 

contratou o empréstimo junto ao banco requerido, e os descontos em sua 

folha de pagamento constituem exercício regular de um direito, tendo em 

vista o pacto firmado entre os contratantes. As demandas temerárias 

abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da 

ausência de condenação em custas em primeira instância e, ainda, 

atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. 

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito a preliminar e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, bem como o 

pedido contraposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos 

dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante 

de 15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Defiro a retificação do polo passivo para constar BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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: 1002982-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002982-73.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito No mérito afirma a 

parte autora ser aposentada e que recebe seus vencimentos por meio da 

conta corrente n.º 20.697-0, agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. Aduz 

a requerente ter em sua folha de pagamento débitos automáticos 

referentes a empréstimos consignados. Afirma que existem divergências 

no desconto de parcela no valor de R$ 201,70 (duzentos e um reais e 

setenta centavos), pois desconhece tal valor. Por outro lado, o requerido 

aduz ter realizado com a autora contrato de empréstimo e esses 

creditados em sua conta corrente, sendo realizado no caixa eletrônico 

com uso de cartão e senhas pessoais. Apesar de o requerido não anexar 

ao autos o extrato da conta corrente da autora, na ação registrada sob n.º 

1002980-06.2017.811.0007, houve juntada do extrato da conta corrente 

da autora no qual demonstra o recebimento do valor do empréstimo R$ 

3.165,68 (três mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos) na data de 13.10.2016, de acordo com o próprio demonstrativo 

anexado pela autora no ID n.º 10503799. Simples seria trazer aos autos 

extratos da conta corrente da autora, referente ao mês de outubro de 

2016, mas não o fez, demonstrando a deslealdade processual. 

Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de sua 

alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato 

que deu causa ao inadimplemento e o desconto regular em folha de 

pagamento. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 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. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, 

a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova 

a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades 

de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante 

contratou o empréstimo junto ao banco requerido, e os descontos em sua 

folha de pagamento constituem exercício regular de um direito, tendo em 

vista o pacto firmado entre os contratantes. As demandas temerárias 

abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da 

ausência de condenação em custas em primeira instância e, ainda, 

atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. 

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 
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processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). 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: 1002982-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002982-73.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I - Mérito No mérito afirma a 

parte autora ser aposentada e que recebe seus vencimentos por meio da 

conta corrente n.º 20.697-0, agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. Aduz 

a requerente ter em sua folha de pagamento débitos automáticos 

referentes a empréstimos consignados. Afirma que existem divergências 

no desconto de parcela no valor de R$ 201,70 (duzentos e um reais e 

setenta centavos), pois desconhece tal valor. Por outro lado, o requerido 

aduz ter realizado com a autora contrato de empréstimo e esses 

creditados em sua conta corrente, sendo realizado no caixa eletrônico 

com uso de cartão e senhas pessoais. Apesar de o requerido não anexar 

ao autos o extrato da conta corrente da autora, na ação registrada sob n.º 

1002980-06.2017.811.0007, houve juntada do extrato da conta corrente 

da autora no qual demonstra o recebimento do valor do empréstimo R$ 

3.165,68 (três mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito 

centavos) na data de 13.10.2016, de acordo com o próprio demonstrativo 

anexado pela autora no ID n.º 10503799. Simples seria trazer aos autos 

extratos da conta corrente da autora, referente ao mês de outubro de 

2016, mas não o fez, demonstrando a deslealdade processual. 

Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de sua 

alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, contrato 

que deu causa ao inadimplemento e o desconto regular em folha de 

pagamento. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 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. Deste 

modo, tenho que o requerido desincumbiu-se do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termo dos art. 373, II, CPC. Outrossim, 

a doutrina é uníssona em afirmar que aplica-se a teoria do ônus da prova 

a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as peculiaridades 

de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus da prova 

destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, 

à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da 

atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil estabelece 

que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo 

do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante 

contratou o empréstimo junto ao banco requerido, e os descontos em sua 

folha de pagamento constituem exercício regular de um direito, tendo em 

vista o pacto firmado entre os contratantes. As demandas temerárias 

abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, em decorrência da 

ausência de condenação em custas em primeira instância e, ainda, 

atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas propostas de boa-fé. 

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). 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: 1002895-20.2017.8.11.0007

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002895-20.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GILMAR PEREIRA SERRA 

PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma o autor ter 

sido negativado indevidamente pelo banco requerido, pois nunca adquiriu 

produtos ou fez uso de serviços oferecidos a título de empréstimo. Por 

outro lado, a ré contesta genericamente o pedido e afirma que a anotação 

no cadastro desabonador não é fator gerador de dano moral. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos 

autos prova da contratação por parte do autor, ou seja, por meio de 

contrato escrito ou áudio de contratação de serviços a título de 

empréstimo. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado 

em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, 

uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados 
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bancários pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em informações de 

terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por 

não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras 

palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Não se aplica os termos da Súmula 385 do STJ 

em razão da inexistência de inscrição preexistente à discutida nos autos. II 

– Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como do débito 

no valor de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta mil reais) 

discutido nos autos. b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso - 

inscrição indevida (Súmula 54 do STJ). Requisite-se aos órgãos de 

proteção ao crédito a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos 

autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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, 9 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: 1002895-20.2017.8.11.0007

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002895-20.2017.8.11.0007 REQUERENTE: GILMAR PEREIRA SERRA 

PINTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma o autor ter 

sido negativado indevidamente pelo banco requerido, pois nunca adquiriu 

produtos ou fez uso de serviços oferecidos a título de empréstimo. Por 

outro lado, a ré contesta genericamente o pedido e afirma que a anotação 

no cadastro desabonador não é fator gerador de dano moral. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos 

autos prova da contratação por parte do autor, ou seja, por meio de 

contrato escrito ou áudio de contratação de serviços a título de 

empréstimo. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado 

em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, 

uma vez que não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados 

bancários pela ré. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em informações de 

terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por 

não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras 

palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 
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nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). Não se aplica os termos da Súmula 385 do STJ 

em razão da inexistência de inscrição preexistente à discutida nos autos. II 

– Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão 

autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil 

para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica bem como do débito 

no valor de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e quarenta mil reais) 

discutido nos autos. b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e 

acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso - 

inscrição indevida (Súmula 54 do STJ). Requisite-se aos órgãos de 

proteção ao crédito a baixa da restrição referente ao contrato objeto dos 

autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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, 9 de fevereiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003040-76.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAQUIM MARTINS SOARES 

REQUERIDO: CLARO 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 vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito afirma o autor possuir uma linha telefônica registrada sob 

o n.º 66 3521 6159 e afirma ter sido cobrado indevidamente os valores de 

R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos), bem como a 

importância de 35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em 

razão de cadastro no plano ilimitado 21. Ocorre que o autor nega 

veementemente ter aderido tal plano e reclama da cobrança indevida. A 

parte requerida aduz ter sido contratado pelo autor o plano de ligações 

interurbanas, ilimitado 21, no valor de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa 

centavos) e que o nome do reclamante não foi incluído no cadastro 

restritivo do crédito. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, 

e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Desincumbiu-se o 

autor de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC. Por outro lado, a parte requerida alegou existência de 

contratação do plano de telefonia ilimitado 21, mas não anexou aos autos 

prova de sua alegação, portanto, algum fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus 

processual, com base no art. 373, inciso II do NCPC. Restou configurada a 

falha na prestação de serviços devido a cobrança de valor acima do plano 

pactuado. A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é embasada na 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, 

responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. Em matéria de falha na 

prestação de um serviço tratando-se de relação norteada pelo CDC, as 

várias idas do consumidor a loja delineiam o descaso do fornecedor diante 

de imposição legal, o dever objetivo de reparar decorre do art. 12 do 

Código de Defesa do Consumidor, vendo-se o consumidor obrigado a 

implorar pela resolução do problema, ou socorrer-se do Judiciário para ver 

satisfeito o seu direito. Referida conduta de desídia, que faz presumir o 

abalo anímico, é suficiente a configurar o dano moral e impor a 

consequente obrigação de indenizar. Assim, entendo que não restou 

comprovado qualquer prejuízo de ordem moral a parte autora capaz de 

ensejar a reparação pecuniária, posto houve apenas mera cobrança 

indevida de serviço não contratado, portanto, incapaz de gerar a 

condenação ao pagamento de danos morais. Em se tratando de cobrança 

indevida, o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que 

a conduta se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, 

incapaz de gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não acarretam prejuízo moral. Incabível a 

condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial. 

Sentença reformada para se afastar a condenação ao pagamento de 

indenização pelos danos morais.Sucumbência redimensionada. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064305212, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015)”. “(...) COBRANÇA INDEVIDA – 

AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que indevida, 

porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, e sem a 

utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano moral in 

re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Deste modo, a falha na prestação dos serviços pela 

parte recorrente não enseja a sua condenação ao pagamento de danos 

morais e materiais, uma vez que não há prova quanto ao pagamento das 

faturas e nem a parte recorrida demonstra se tentou resolver a questão 

administrativamente. Para a configuração do dano moral é necessária 

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. Nesse sentido é o julgado da Turma Recursal Única: 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO DISPONIBILIZADO 

– AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO 

ABORRECIMENTO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS DECLINADOS NA EXORDIAL - 

MERO ABORRECIMENTO – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte recorrida não demonstrou o 

abalo moral sofrido em razão da cobrança indevida, portanto, não ensejou 

ato ilícito e nem o dever de indenizar. 2. O mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações 

corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não 

são suficientes para caracterizar o dano moral. 3. É indevida a restituição 

a título de danos materiais, relativo às faturas cobradas, tendo em vista 

que não há comprovação de pagamento. 4. Recurso conhecido provido”. 

(RI 1001221-07.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Relatora Des(a). VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, julgado 24.11.2017) O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível 

o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o 

dano moral. II - Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória 

deferida e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC, para DECLARAR a inexistência dos débitos nos valores 

de R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos), bem como de R$ 

35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em razão do plano 

ilimitado 21 não contratado. De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão indenizatória. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 
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Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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, 9 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003040-76.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOAQUIM MARTINS SOARES 

REQUERIDO: CLARO 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 vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito afirma o autor possuir uma linha telefônica registrada sob 

o n.º 66 3521 6159 e afirma ter sido cobrado indevidamente os valores de 

R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos), bem como a 

importância de 35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em 

razão de cadastro no plano ilimitado 21. Ocorre que o autor nega 

veementemente ter aderido tal plano e reclama da cobrança indevida. A 

parte requerida aduz ter sido contratado pelo autor o plano de ligações 

interurbanas, ilimitado 21, no valor de R$ 31,90 (trinta e um reais e noventa 

centavos) e que o nome do reclamante não foi incluído no cadastro 

restritivo do crédito. Em se tratando de relação tipicamente consumerista, 

e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Desincumbiu-se o 

autor de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, 

inciso I do NCPC. Por outro lado, a parte requerida alegou existência de 

contratação do plano de telefonia ilimitado 21, mas não anexou aos autos 

prova de sua alegação, portanto, algum fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, não se desincumbindo do seu ônus 

processual, com base no art. 373, inciso II do NCPC. Restou configurada a 

falha na prestação de serviços devido a cobrança de valor acima do plano 

pactuado. A responsabilidade descrita no art. 14 do CDC é embasada na 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se 

dispõe a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços, 

responde pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, 

independentemente da comprovação de culpa. Em matéria de falha na 

prestação de um serviço tratando-se de relação norteada pelo CDC, as 

várias idas do consumidor a loja delineiam o descaso do fornecedor diante 

de imposição legal, o dever objetivo de reparar decorre do art. 12 do 

Código de Defesa do Consumidor, vendo-se o consumidor obrigado a 

implorar pela resolução do problema, ou socorrer-se do Judiciário para ver 

satisfeito o seu direito. Referida conduta de desídia, que faz presumir o 

abalo anímico, é suficiente a configurar o dano moral e impor a 

consequente obrigação de indenizar. Assim, entendo que não restou 

comprovado qualquer prejuízo de ordem moral a parte autora capaz de 

ensejar a reparação pecuniária, posto houve apenas mera cobrança 

indevida de serviço não contratado, portanto, incapaz de gerar a 

condenação ao pagamento de danos morais. Em se tratando de cobrança 

indevida, o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que 

a conduta se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, 

incapaz de gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não acarretam prejuízo moral. Incabível a 

condenação da ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial. 

Sentença reformada para se afastar a condenação ao pagamento de 

indenização pelos danos morais.Sucumbência redimensionada. DERAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70064305212, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson 

José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015)”. “(...) COBRANÇA INDEVIDA – 

AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que indevida, 

porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, e sem a 

utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano moral in 

re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Deste modo, a falha na prestação dos serviços pela 

parte recorrente não enseja a sua condenação ao pagamento de danos 

morais e materiais, uma vez que não há prova quanto ao pagamento das 

faturas e nem a parte recorrida demonstra se tentou resolver a questão 

administrativamente. Para a configuração do dano moral é necessária 

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. Nesse sentido é o julgado da Turma Recursal Única: 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET NÃO DISPONIBILIZADO 

– AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO 

ABORRECIMENTO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - 

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS DECLINADOS NA EXORDIAL - 

MERO ABORRECIMENTO – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte recorrida não demonstrou o 

abalo moral sofrido em razão da cobrança indevida, portanto, não ensejou 

ato ilícito e nem o dever de indenizar. 2. O mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações 

corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não 

são suficientes para caracterizar o dano moral. 3. É indevida a restituição 

a título de danos materiais, relativo às faturas cobradas, tendo em vista 

que não há comprovação de pagamento. 4. Recurso conhecido provido”. 

(RI 1001221-07.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, Relatora Des(a). VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, julgado 24.11.2017) O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível 

o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o 

dano moral. II - Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória 

deferida e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC, para DECLARAR a inexistência dos débitos nos valores 

de R$ 9,55 (nove reais e cinquenta e cinco centavos), bem como de R$ 

35,89 (trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos) em razão do plano 

ilimitado 21 não contratado. De outro norte, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão indenizatória. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

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, 9 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Faço consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EZEQUIEL JESUS DE 

LIMA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde o reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado de forma indevida por ordem da 

empresa reclamada, aduzindo que jamais contratou serviços de telefonia 

da empresa ré, razão pela qual pugna pela reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a 

Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial do 

reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente contratados e 

utilizados pela parte autora, bem como pela regularidade da inclusão do 

nome deste nos órgãos restritivos de crédito ante o não pagamento de 

seus débitos, pugnando ao final 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 negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com a inclusão de extrato de negativação 

que comprova a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. 

De outra banda, verifico que a Reclamada não trouxe aos autos elementos 

modificadores dos direitos da parte autora, quais sejam, documentos 

comprovando a regularidade da inclusão de seu nome nos bancos 

restritivos de crédito, apresentando contestação com telas sistêmicas 

totalmente ilegíveis que não permitem uma análise segura deste órgão 

julgador, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, a pretensão do autor seria facilmente 

posto em terra com a apresentação de simples áudio comprovando a 

contratação/migração dos serviços, bem como com a apresentação de 

histórico de consumo comprovando a utilização regular dos serviços, o 

que não logrou êxito em comprovar. Assim, diante da análise minuciosa da 

documentação que acompanha os autos, tenho que o direito milita a favor 

da parte reclamante. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da empresa 

reclamada causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo esse diverso 

de mero dissabor e passível de indenização, posto que não adotou as 

cautelas necessárias procedendo com a inclusão do nome deste nos 

órgãos restritivos de crédito em razão de uma dívida que o mesmo 

desconhecia. Nesse sentido, a jurisprudência de Nossa Egrégia Turma 

Recursal vem firmando o seguinte entendimento: “RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo 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. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)” Impera 

constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a situação econômica da ofensora e do 

ofendida, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa do autor. 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, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de CONDENAR a empresa reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A a 

pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados ao reclamante EZEQUIEL JESUS DE LIMA, valor 

com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do 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. Alta Floresta/MT, 10 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Faço consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a 

permitir o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EZEQUIEL JESUS DE 

LIMA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, onde o reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome negativado de forma indevida por ordem da 

empresa reclamada, aduzindo que jamais contratou serviços de telefonia 

da empresa ré, razão pela qual pugna pela reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a 

Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial do 

reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente contratados e 

utilizados pela parte autora, bem como pela regularidade da inclusão do 

nome deste nos órgãos restritivos de crédito ante o não pagamento de 

seus débitos, pugnando ao final 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 negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que o Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com a inclusão de extrato de negativação 

que comprova a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito. 

De outra banda, verifico que a Reclamada não trouxe aos autos elementos 

modificadores dos direitos da parte autora, quais sejam, documentos 

comprovando a regularidade da inclusão de seu nome nos bancos 

restritivos de crédito, apresentando contestação com telas sistêmicas 

totalmente ilegíveis que não permitem uma análise segura deste órgão 

julgador, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Ademais, a pretensão do autor seria facilmente 

posto em terra com a apresentação de simples áudio comprovando a 

contratação/migração dos serviços, bem como com a apresentação de 

histórico de consumo comprovando a utilização regular dos serviços, o 

que não logrou êxito em comprovar. Assim, diante da análise minuciosa da 

documentação que acompanha os autos, tenho que o direito milita a favor 

da parte reclamante. DO DANO MORAL No que tange ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da empresa 

reclamada causou sim abalo emocional ao reclamante, abalo esse diverso 

de mero dissabor e passível de indenização, posto que não adotou as 

cautelas necessárias procedendo com a inclusão do nome deste nos 

órgãos restritivos de crédito em razão de uma dívida que o mesmo 

desconhecia. Nesse sentido, a jurisprudência de Nossa Egrégia Turma 

Recursal vem firmando o seguinte entendimento: “RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo 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. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014)” Impera 

constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da 

importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe 

dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência 

pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento 

à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às 

peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide referente à 

quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e 

pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta o caráter 

socioeducativo da medida, a situação econômica da ofensora e do 

ofendida, bem como demais circunstancias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), ao qual apresenta-se moderado e suficiente a fim de não 

acarretar em enriquecimento sem causa do autor. 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, com a extinção do processo com resolução do mérito para o 

fim de CONDENAR a empresa reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A a 

pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados ao reclamante EZEQUIEL JESUS DE LIMA, valor 

com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do 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. Alta Floresta/MT, 10 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 
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março de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412
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REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 
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JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000982-37.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO MELO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que 

foi condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de 

sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois 

o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. 

Nesse sentido segue a recente jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001411-67.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILAINE MEDEIROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada ao patrono 

da parte Reclamante não preencheu os requisitos necessários para sua 

validade, conforme preleciona o art. 595 do Código Civil: “Art. 595. No 

contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber 

ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito 

por duas testemunhas” Nesse sentido: “TJ-MA - Apelação APL 

0402672015 MA 0002752-05.2014.8.10.0032 (TJ-MA) Data de publicação: 

23/09/2015 Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PROCURAÇÃO DE 

ANALFABETOS SEM ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. APELO 

IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A lei não exige o instrumento 

público para procuração outorgada por analfabeto, contudo, para que o 

instrumento particular seja considerado válido quando assinado a rogo 

deve ser subscrito por duas testemunhas (art. 595, do Código Civil). II - No 

caso dos autos, a procuração não foi subscrita por duas testemunhas, de 

modo que não preenche os requisitos do art. 595, do CC/2002. III - Intimada 

parte autora para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 284, parágrafo único do CPC), esta não cumpriu a determinação. IV - 

Apelo improvido.” Sendo assim, SUGIRO PELO INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, com a extinção do processo sem resolução 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. Alta Floresta/MT, 18 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001411-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILAINE MEDEIROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001411-67.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARILAINE MEDEIROS DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que a procuração outorgada ao patrono 

da parte Reclamante não preencheu os requisitos necessários para sua 

validade, conforme preleciona o art. 595 do Código Civil: “Art. 595. No 

contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber 

ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito 

por duas testemunhas” Nesse sentido: “TJ-MA - Apelação APL 

0402672015 MA 0002752-05.2014.8.10.0032 (TJ-MA) Data de publicação: 

23/09/2015 Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PROCURAÇÃO DE 

ANALFABETOS SEM ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. APELO 
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IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I - A lei não exige o instrumento 

público para procuração outorgada por analfabeto, contudo, para que o 

instrumento particular seja considerado válido quando assinado a rogo 

deve ser subscrito por duas testemunhas (art. 595, do Código Civil). II - No 

caso dos autos, a procuração não foi subscrita por duas testemunhas, de 

modo que não preenche os requisitos do art. 595, do CC/2002. III - Intimada 

parte autora para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial 

(art. 284, parágrafo único do CPC), esta não cumpriu a determinação. IV - 

Apelo improvido.” Sendo assim, SUGIRO PELO INDEFERIMENTO DA 

INICIAL, com a extinção do processo sem resolução 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. Alta Floresta/MT, 18 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001167-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO STANISLAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001167-75.2016.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO STANISLAU 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os 

autos, verifico que embora devidamente intimado para juntar aos autos 

comprovante de endereço atualizado e em nome da parte, bem como cópia 

legível do documento de identidade, o autor quedou-se inerte e deixou 

transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de id 

9679753. Ademais, noto que a manifestação do autor (evento nº 9763099) 

é preclusa e não merece acolhimento, tendo em vista o lapso temporal 

transcorrido entre a data da manifestação e a intimação. Em razão do 

exposto, tendo em vista que a parte autora não regularizou sua situação 

processual no prazo estipulado, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta 

Floresta/MT, 16 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 

de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR MEDEIROS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001173-82.2016.8.11.0007 REQUERENTE: VALMOR MEDEIROS DE 

FREITAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Compulsando os autos, verifico que embora devidamente intimado para 

juntar aos autos comprovante de endereço atualizado e em nome da parte, 

o autor quedou-se inerte e deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação, conforme certidão de id 9655936. Ademais, noto que a 

manifestação do autor (evento nº 9948245) é preclusa e não merece 

acolhimento, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data da 

manifestação e a intimação. Em razão do exposto, tendo em vista que a 

parte autora não regularizou sua situação processual no prazo estipulado, 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 16 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010867-53.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010867-53.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA PAULA DOS SANTOS DE 

CARVALHO EXECUTADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, etc. 

Consoante depreende-se dos autos, verifico que a parte autora 

manifestou informando o cumprimento da obrigação devida, qual seja, o 

fornecimento de passagens aéreas para a cidade de São José do Rio 

Preto-SP. Assim, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea a do Código de 

Processo Civil, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução 

do mérito. Após cumpridas as formalidades legais, arquive-se o processo. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 12 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, 

nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DORENIS ROSA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000060-93.2016.8.11.0007 REQUERENTE: DORENIS ROSA DE MOURA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 

38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, 

verifico que apesar de devidamente intimada na pessoa de seu advogado 

(id 6858330), a reclamante deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) 

dias para manifestação com indicação de novo endereço com a finalidade 

de citar o reclamado. Ademais, noto que a manifestação da autora (evento 

nº 10402944) é preclusa e não merece acolhimento, tendo em vista o 

lapso temporal transcorrido entre a data da manifestação e a intimação. 

Em razão do exposto, tendo em vista que a parte autora não regularizou 

sua situação processual no prazo estipulado, SUGIRO PELA EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso III do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001108-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ERICA RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001108-87.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDUARDA ERICA RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito as preliminares 

aventadas pela defesa no tocante a inépcia da inicial, visto que se 

confundem com o mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

EDUARDA ERICA RODRIGUES MARTINS em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, onde a reclamante alega, em síntese, que teve seu nome negativado 

de forma indevida por ordem da empresa reclamada, aduzindo que jamais 

contratou serviços de telefonia da empresa ré, razão pela qual pugna pela 

declaração da inexistência de débitos, bem como reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a 

Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial da 

reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente contratados e 

utilizados pela parte autora, bem como pela regularidade da inclusão do 

nome deste nos órgãos restritivos de crédito ante o não pagamento de 

seus débitos, pugnando ao final 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 negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de 

negativação que comprova a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito por ordem da empresa Reclamada. De outra banda, verifico que 

a Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos 

da parte autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da 

inclusão de seu nome nos bancos restritivos de crédito, uma vez que as 

telas sistêmicas apresentadas em sua defesa são completamente ilegíveis 

e não permitem uma análise segura por este juízo, ônus que lhe incumbia, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Ademais, a pretensão da autora seria facilmente posto em terra com a 

apresentação de simples áudio comprovando a contratação dos serviços, 

o que não logrou êxito em comprovar. Assim, diante da análise minuciosa 

da documentação que acompanha os autos, tenho que o direito milita a 

favor da parte reclamante. DO DANO MORAL No que pertine a reparação 

a título de danos morais, impera constar que diante dos documentos 

acostados à inicial, notadamente no extrato de negativação, verifico que a 

reclamante tem registros de inadimplência perante outras empresas. 

Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e 

não apenas alegado. Assim, apesar do caso em apreço caracterizar dano 

moral in re ipsa, tenho que não merece guarida o pedido de indenização 

por danos morais, pois de acordo com os documentos carreados aos 

autos, restou comprovado que a mesma possuía outras restrições 

preexistentes em seu nome há época dos acontecimentos. Aliás, a 

respeito deste tema, importante colacionar o entendimento esposado pela 

nossa Egrégia Turma Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome da autora. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

DECLARAR a inexistência do débito que originou a respectiva negativação 

do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a imediata exclusão de seu 

nome dos bancos de dados. 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. 

Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA ERICA RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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)
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001108-87.2016.8.11.0007 REQUERENTE: EDUARDA ERICA RODRIGUES 

MARTINS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Faço 

consignar, inicialmente, estar o processo maduro e bem instruído a permitir 

o julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito as preliminares 

aventadas pela defesa no tocante a inépcia da inicial, visto que se 

confundem com o mérito. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por 

EDUARDA ERICA RODRIGUES MARTINS em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S/A, onde a reclamante alega, em síntese, que teve seu nome negativado 

de forma indevida por ordem da empresa reclamada, aduzindo que jamais 

contratou serviços de telefonia da empresa ré, razão pela qual pugna pela 

declaração da inexistência de débitos, bem como reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Citada, a 

Reclamada apresentou sua defesa, impugnando os pedidos da inicial da 

reclamante e aduzindo que os serviços foram devidamente contratados e 

utilizados pela parte autora, bem como pela regularidade da inclusão do 

nome deste nos órgãos restritivos de crédito ante o não pagamento de 

seus débitos, pugnando ao final 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 negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com apresentação de extrato de 

negativação que comprova a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito por ordem da empresa Reclamada. De outra banda, verifico que 

a Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores dos direitos 

da parte autora, quais sejam, documentos comprovando a regularidade da 

inclusão de seu nome nos bancos restritivos de crédito, uma vez que as 

telas sistêmicas apresentadas em sua defesa são completamente ilegíveis 

e não permitem uma análise segura por este juízo, ônus que lhe incumbia, 

não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Ademais, a pretensão da autora seria facilmente posto em terra com a 

apresentação de simples áudio comprovando a contratação dos serviços, 

o que não logrou êxito em comprovar. Assim, diante da análise minuciosa 

da documentação que acompanha os autos, tenho que o direito milita a 

favor da parte reclamante. DO DANO MORAL No que pertine a reparação 

a título de danos morais, impera constar que diante dos documentos 

acostados à inicial, notadamente no extrato de negativação, verifico que a 

reclamante tem registros de inadimplência perante outras empresas. 

Ressalto que cabe ao julgador se pautar naquilo que de fato foi provado e 

não apenas alegado. Assim, apesar do caso em apreço caracterizar dano 

moral in re ipsa, tenho que não merece guarida o pedido de indenização 

por danos morais, pois de acordo com os documentos carreados aos 

autos, restou comprovado que a mesma possuía outras restrições 

preexistentes em seu nome há época dos acontecimentos. Aliás, a 

respeito deste tema, importante colacionar o entendimento esposado pela 

nossa Egrégia Turma Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome da autora. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS 

MORAIS, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

DECLARAR a inexistência do débito que originou a respectiva negativação 

do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, com a expedição de 

ofício para os respectivos órgãos solicitando a imediata exclusão de seu 

nome dos bancos de dados. 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. 

Alta Floresta/MT, 19 de Janeiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

a sentença proferida pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

30 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-82.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACIELE DA CRUZ ACHERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (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)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

11728926/11728991, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a 

guia única de n.º 36284, foi devidamente recolhida. Certifico que procedo 

a intimação da Parte Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso 

apresentado no ID de nº 11728926/11728991, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Certifico ainda, que 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado do 

inteiro teor da sentença de ID – 11422092. Alta Floresta, 14 de fevereiro 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010703-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA JAQUELINE NERI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICAEL AMES LOBATO (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que considerando que a carta de intimação da 

parte executada foi encaminhada para endereços e os avisos de 

recebimento retornaram infrutíferos, procedo a intimação do Advogado da 

parte exequente do inteiro teor dos “AR” juntados nos ID – 9868396, 

98922132 e 9941363, bem como procedo a intimação da parte exequente, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o endereço da parte executada, 

sob pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 14 de 

fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CALVI MARISCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

10580123/10580229, foi interposto tempestivamente. Certifico ainda, que a 

guia única de n.º 00588, foi devidamente recolhida. Certifico que procedo 

a intimação da Parte Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso 

apresentado no ID de nº 11231481/11231633, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 14 de 

fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000957-87.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

assistência judiciária gratuita apresentado pelo recorrente, uma vez que 

foi condenado nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, de 

sorte que a litigância de má-fé não se coaduna com a justiça gratuita, pois 

o litigante não pode ser premiado com qualquer benesse processual. 

Nesse sentido segue a recente jurisprudência da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 

9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– NEGA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO 

ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FATURAS – SENTENÇA DE 

MANTIDA. A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a 

existência de relação jurídica que os envolve através de documentos que 

comprovam a contratação, como contrato devidamente assinado e 

documentos pessoais. Não é razoável a tese de que simplesmente 

desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima 

contratação de serviços. É possível perceber a semelhança comparando 

a assinatura da procuração (primeira assinatura) com a assinatura 

presente no contrato (segunda assinatura) apresentado pelo Recorrido na 

contestação, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, 

visto que, são idênticas a olho nu. Vejamos: Procuração: Assinatura 

presente no contrato: Mantendo-se a sentença integralmente. Recurso 

Inominado nº.: 0017196-35.2016.811.0003 Origem: Juizado Especial Cível 

de Rondonópolis Recorrente(s): LIDIANE CARDOSO COUTINHO 

Recorrido(s): TELEFÔNICA BRASIL S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 31/08/2017 ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DE 

OFICIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC. Age 

de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante 

este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além 

do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja 

a manutenção da improcedência, razão pela qual, aplico a pena de 

litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor da causa . SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A litigância de má-fé não se coaduna com a 

gratuidade de justiça, o que seria em verdade de um prêmio ao litigante 

que age de má- fé e ainda tem a justiça fornecida de forma gratuita, razão 

pela qual, revogo a gratuidade de justiça anteriormente concedida, razão 

pela qual, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que, nos moldes do artigo 55 da 

Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda de 

litigância de má-fé em 5% sobre o valor da causa. RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito – Relator. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

171963520168110003/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)” INTIME-SE o recorrente para, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, efetuar o recolhimento do preparo, 

sob pena de deserção, conforme preconiza o artigo 42, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

10597982/10598589, pela primeira requerida, foi interposto 

tempestivamente. Certifico ainda, que a guia única de n.º 12840, foi 

devidamente recolhida. Certifico que procedo a intimação da Parte 

Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso apresentado no ID de nº 

10597982/10598589, bem como, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 14 de fevereiro 

de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS NERI OAB - PR0027064A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001994-52.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELA APARECIDA 

BATISTA REQUERIDO: OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 
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inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Inicialmente, registro 

que no caso concreto é inviável a homologação do pedido de desistência 

da ação formulado pelo autor no Id nº 10759104, porquanto incide o 

disposto no Enunciado nº 90 do FONAJE, in verbis: “A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária.” Resta evidente no caso dos autos que se trata de 

LIDE TEMERÁRIA, impondo o reconhecimento da litigância de má-fé da 

parte autora, pois alterou a verdade dos fatos, conforme veremos adiante. 

Desta feita, deixo de homologar o pleito de desistência da ação. No mérito, 

verifica-se que de forma contraditória a autora inicialmente alega que 

desconhece a dívida, mas adiante alega tratar-se de um cheque emitido a 

terceiro no valor de R$ 1.488,00 (mil quatrocentos e oitenta e oito reais) 

com data de 10.08.2014. Ocorre que a negativação no SPC refere a uma 

dívida no valor de R$ 2.217,00 (dois mil e duzentos e dezessete reais), 

representada por cheque com vencimento em 10.05.2017 e que fora 

devolvido sem fundos. A parte requerida desincumbiu-se do seu ônus 

processual ao anexar cheque assinado pela autora no ID n.º 10628928, 

demonstrando a inadimplência e consequente justificativa da negativação 

devida e justa. Não havendo que se falar em prescrição do cheque a fim 

de comprovar uma inadimplência ocorrida em 10.05.2017. Ora, não se 

olvida que o cheque é ordem de pagamento à vista e contém, como todos 

os demais títulos de crédito, os requisitos da autonomia, abstração e 

literalidade que asseguram ao seu portador a garantia de recebimento do 

valor nele consignado, pouco importando a origem de sua emissão. De 

fato, para que os danos morais sejam reparados é necessário considerar 

a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. É 

importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam os fatos, 

devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não implique 

locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. Deve 

também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o objetivo de 

punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias indicam que 

não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a manutenção do 

apontamento de seu nome nos cadastros dos maus pagadores, portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. As demandas 

temerárias abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, em 

decorrência da ausência de condenação em custa em primeira instância e, 

ainda, atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas propostas de 

boa-fé. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte 

autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de 

má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II 

- Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

pela reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância 

de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época 

do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). 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, 30 de janeiro de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA REBUCCI DEZANETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO)

HIGOR HUYNTER CARINHENA OAB - MT0008061A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010093-57.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JANAINA REBUCCI DEZANETTI 

EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos. 

Analisando os autos verifico que restou parcialmente frutífera a penhora 

eletrônica do valor exequendo (num. 8751624), tendo o executado sido 

intimado da constrição em 14/07/2017 (num. 8857834). Assim, 

considerando que o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

embargos à execução já decorreu, DEFIRO o pedido de expedição de 

alvará judicial formulado no ID num. 10565034. EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação da quantia depositada judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se o credor para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Por fim, INTIME-SE a parte autora para manifestar em 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA REBUCCI DEZANETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO)

HIGOR HUYNTER CARINHENA OAB - MT0008061A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 382443-8/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011302-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO TENORIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 382441-1/2018

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011188-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SAGGIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011188-88.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JOSINEI SAGGIN REQUERIDO: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 10556251) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

num. 11185958. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) escritório do advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 
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procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca 

da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Como 

não há custas processuais pendentes de quitação, arquive-se, 

observadas as formalidades legais, após a adoção das providências 

acima determinadas. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de 

janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011188-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEI SAGGIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 382439-P/2018

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011139-81.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 382434-9/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000050-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

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: 

1000050-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO ROCHA DE ALMEIDA 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Analisando o processo judicial 

eletrônico verifico a existência de valor depositado judicialmente para 

garantia do Juízo (ID n.º 8688181), o teor da sentença proferida no ID n.º 

10806071 e da certidão constante do ID n.º 11642847, bem como a 

concordância da credora com o valor depositado judicialmente, inclusive 

como a informação da conta para transferência do valor, conforme consta 

no ID nº. 11640898. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito 

em julgado da sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 7 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000050-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROCHA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 382201-P.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000912-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000912-83.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: LEONICE MOREIRA 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. O valor integral da dívida foi 

bloqueado judicialmente e a executada, apesar de intimada, não 

manifestou nos autos (ID n.º 11669106). De outro norte, a credora 

concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa a conta 

para transferência do valor, conforme consta no ID nº. 11668843. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o 

patrono possua no instrumento de procuração poder expresso para 

receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se a parte 

sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo 

com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por 

fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 7 de 

fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000912-83.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (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)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 382192-7/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-20.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE MARA ZORTEA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 382204-4/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

RICARDO ELETRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 382222-2/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001241-95.2017.8.11.0007
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001241-95.2017.8.11.0007 REQUERENTE: HENRIQUE CAVANHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente Código de Processo Civil. 

I - Mérito Afirma a parte autora ter realizado dois empréstimos 

consignados com a parte requerida, de números 582229880, firmado em 

29/06/2011, e 587421410, firmado em 11/10/2011, com datas de término 

de pagamento em 07/07/2016 e 07/11/2016 respectivamente. Narra ainda 

que ao realizar outro empréstimo fora surpreendido com a existência dos 

contratos de n.º 770587089 e 770588123 que se referem a 

refinanciamento dos outros contratos. Aduz jamais ter solicitado qualquer 

refinanciamento, razão pela qual desconhece os contratos, requerendo ao 

final a inexigibilidade dos contratos de refinanciamento, restituição em 

dobro dos valores descontados após a data apontada como final nos 

contratos originais e indenização por dano moral. A parte autora anexou à 

inicial cópias de documentos apresentados pelo reclamada em reclamação 

proposta pelo reclamante junto ao Procon (ID nº 6816739), onde constam 

os contratos de n.º 770587089 e 770588123 devidamente assinados pelo 

autor, com assinatura idêntica à de procuração e documentos pessoais 

existente nos autos. A empresa ré em contestação argumentou pelo seu 

exercício regular de direito quanto ao recebimento dos valores referentes 

às prestações de empréstimo, uma vez que a contratação fora 

devidamente autorizada e assinada pelo autor (ID n.º 10877986). Diante de 

tais provas, forçoso concluir que a renovação dos empréstimos era de 

conhecimento do autor e consequentemente a inocorrência da 

inexigibilidade das prestações não sendo causado então nenhuma lesão 

que pudesse justificar a indenização pleiteada. Observa-se que a parte 

requerida juntou aos autos provas de sua alegação de que existe relação 

jurídica entre as partes, ou seja, contrato que deu causa à renovação 

contratual e descontos de parcelas em folha de pagamento. Com base no 

livre convencimento motivado e analisando as provas anexadas pela ré 

decido pela constatação de existência de relação jurídica entre as partes, 

pois a utilização dos serviços fora contratada por meio de serviços 

bancários. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o Juiz dirigirá o processo 

com liberdade e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime: Art. 

5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a 

serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de 

experiência comum ou técnica. 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. Deste modo, tenho que o requerido 

desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos por ele alegados, de que 

existe a relação jurídica, bem como demonstrou a origem da dívida, nos 

termo dos art. 373, II, CPC. Assim, se a parte autora efetuou a contratação 

dos contratos de refinanciamento, nada mais justo que os valores das 

parcelas continuem a ser descontados de seu salário até a quitação do 

débito. Ora, para que os danos morais sejam reparados é necessário 

considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das 

partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam 

os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não 

implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. 

Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o 

objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, repito, as circunstâncias 

indicam que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora com a 

cobrança das parcelas do empréstimo em seu subsidio, portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. II - Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, 

nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do 

pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 15% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 

da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa Botelho 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, 10 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: 1002981-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA RITA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002981-88.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCA RITA 

MAGALHAES ROCHA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito afirma a 

parte autora ser aposentada e que recebe seus vencimentos por meio da 

conta corrente n.º 20.697-0, agência n.º 1177-0, do Banco do Brasil. 

Alega a requerente ter em sua folha de pagamento débitos automáticos 

referentes a empréstimos consignados. Afirma que observou estarem 

sendo descontadas desde o mês de julho de 2015 parcelas no valor de R$ 

201,64 (duzentos e um reais e sessenta e quatro centavos), às quais 

desconhece. Por outro lado, o requerido aduz ter realizado com a autora 

contrato de Renovação de Consignação formalizado em 05/06/2015, para 
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pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 201,64 

(duzentos e um reais e sessenta e quatro centavos). Afirmou ainda que o 

valor líquido do contrato totaliza R$ 7.768,64 (sete mil, setecentos e 

sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), dos quais R$ 

2.768,64 (dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos) se referem a saldo devedor renovado e R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) foi disponibilizado através de TED direcionado para o Banco do 

Brasil S/A, agência 1177, conta 206970 de titularidade da autora. O 

requerido anexou contratos nos IDs n.º 11203881 e 11203875 de abertura 

de conta e de contratação de empréstimo em nome da autora e com dados 

de sua conta corrente. Ademais, se o contrato tivesse sido fraudado, a 

conta que recebeu o crédito seria de outra pessoa, mas houve 

contratação por parte da autora, o que demonstra a deslealdade 

processual. Observa-se que a parte requerida juntou aos autos provas de 

sua alegação de que existe relação jurídica entre as partes, ou seja, 

contrato que deu causa ao inadimplemento e o desconto regular em folha 

de pagamento. Com base no livre convencimento motivado e analisando as 

provas anexadas pela ré decido pela constatação de existência de 

relação jurídica entre as partes, pois a utilização dos serviços fora 

contratada por meio de empréstimo. Segundo disposto na Lei 9.099/95 o 

Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que reputar 

mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade 

para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para 

dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. 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. Deste 

modo, tenho que o requerido se desincumbiu do ônus de comprovar os 

fatos por ele alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem da dívida, nos termos dos art. 373, II, CPC. 

Outrossim, a doutrina é uníssona em afirmar que se aplica a teoria do ônus 

da prova a todos os processos e ações, atendidas, certamente, as 

peculiaridades de uns e de outros. Conclui-se quanto as regras do ônus 

da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem 

comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por 

causa da atividade probatória. Ademais, o atual Código de Processo Civil 

estabelece que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito e, ao réu, à existência de fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito do autor. Não resta dúvida, portanto, de 

que a parte reclamante contratou o empréstimo junto ao banco requerido, 

e os descontos em sua folha de pagamento constituem exercício regular 

de um direito, tendo em vista o pacto firmado entre os contratantes. As 

demandas temerárias abarrotam os Juizados Especiais mato-grossenses, 

em decorrência da ausência de condenação em custas em primeira 

instância e, ainda, atrapalham o eficaz e ágil andamento das demandas 

propostas de boa-fé. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo 

a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades decorrentes da litigância 

de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo 

Civil/2015. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, bem como o 

pedido contraposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos 

dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

9,9% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante 

de 15% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Carla Maria Costa 

Botelho 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, 10 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: 1000127-24.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELIZEU LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000127-24.2017.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO ELIZEU LIMA 

REQUERIDO: BANCO BMG 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 vigente Código de Processo Civil. I – 

Preliminar a) Valor da Causa No que concerne a preliminar de impugnação 

ao valor da causa, arguida pela reclamada, não merece acolhimento, em 

conformidade com o Enunciado 170 do Fonaje “No Sistema dos Juizados 

Especiais, não se aplica o disposto no inc. V do art. 292 do CPC/2015 

especificamente quanto ao pedido de dano moral; caso o autor opte por 

atribuir um valor específico, este deverá ser computado conjuntamente 

com o valor da pretensão do dano material para efeito de alçada e 

pagamento de custas”. II – Mérito No mérito afirma o autor estar sendo 

descontado de sua aposentadoria e pensão por morte 4 (quatro) 

empréstimos consignados junto ao banco réu, contrato n.º 

1411811433400012017, com parcela no valor de R$ 44,00 (quarenta e 

quatro reais), contrato n.º 8465356 com parcela no valor de R$ 44,00 

(quarenta e quatro reais), contrato n.º 173722701800012017, com parcela 

no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e contrato n.º 10102975 

com parcela no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), contratos 

estes que o autor afirma desconhecer. Por outro lado, a banco réu afirma 

ter havido a regular contratação pelo autor, não sendo de 

responsabilidade da empresa se terceiro agiu de forma fraudulenta o que 

excluiria a responsabilidade da demandada. Traz aos autos contratos e 

documentos em nome do reclamante com assinaturas totalmente distintas 

das constantes da documentação juntada no inicial e aposta em audiência, 

o que por si denota a possibilidade de ocorrência de fraude. Em se 

tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. No entanto, embora a requerida tente se 

eximir da responsabilidade ao argumento de que tal fato pode ter ocorrido 

por culpa exclusiva de terceiro ou do autor, em consonância com o Código 

de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os 

serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos 

causados. Na linha da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, a contratação de serviços calcada em informações de 

terceiros, gera responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por 

não ter tido a cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras 

palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em 

decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter 

documentos pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

- RECURSO OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

CONTRATOS FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). Quanto ao dano moral, este se 

caracteriza pelo desconforto, não sendo difícil supor o sentimento de 

impotência do consumidor e seu inegável estresse psicológico diante da 

má prestação do serviço. Assim, é induvidoso que houve falha no serviço 

prestado pela empresa aérea, ora ré, acarretando, sem sombra de dúvida, 

abalo na esfera psíquica da autora, pois as falhas descritas na peça inicial 

geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não 
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passaria, caso o serviço prestado pela transportadora tivesse funcionado 

corretamente. O arbitramento do valor da indenização por danos morais 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir 

conduta abusiva. Desta feita, fixo a indenização no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). Defiro, ainda, a restituição do prejuízo obtido em razão 

dos descontos indevidamente realizados nos salários do autor no valor de 

R$ 3.080,00 (Três mil e oitenta reais) conforme comprovante de descontos 

anexado no ID n.º 4603661. III – Dispositivo Ante o exposto, confirmo a 

tutela provisória e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência de relação jurídica, bem como dos débitos 

referentes aos contratos de n.º 1411811433400012017, 8465356, 

173722701800012017 e 10102975. b) CONDENAR a ré no pagamento, em 

favor da autora, da quantia de R$ 3.080,00 (Três mil e oitenta reais), a 

título de danos materiais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

desembolso; c) CONDENAR a ré no pagamento, em favor da autora, da 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, 

acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da sentença. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. 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. Carla Maria Costa Botelho 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, 10 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010285-53.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO TAKESHI NISHIMUTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010285-53.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JULIO TAKESHI NISHIMUTA 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida (ID nº. 11402399) e a credora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta no ID nº. 11652052. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

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

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 15 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: 8011172-71.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011172-71.2015.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE MENDES VALADARES 

REQUERIDO: OI S.A Vistos. Trata-se de embargos de declaração, em 

razão da suposta omissão quanto à restituição dos valores indevidamente 

cobrados do autor que foram juntados aos autos durante o curso do 

processo. Além disso, requer o embargante a aplicação da multa por 

descumprimento de decisão liminar concedida em (ID n.º 1808790). É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos merecem ser conhecidos em razão 

da omissão no julgado. O artigo 48 e 49 da Lei nº 9.099/95 preconizam o 

seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.” Com efeito, os 

embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de elucidar 

obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou dúvida 

existente no julgado. In casu, vejo que existe omissão quanto a avaliação 

do conjunto probatório, uma vez que ocorreram cobranças indevidas no 

cartão de crédito do reclamante referentes à linha telefônica cancelada 

que são posteriores à propositura da demanda, em razão do 

descumprimento da medida liminar deferida, bem como não fora aplicada a 

multa estipulada em tal decisão (ID n.º 1808790). Sobre a modificação de 

julgado por meio de Embargos de Declaração o STF posicionou-se no 

seguinte sentido: "embora os Embargos Declaratórios não se destinem 

normalmente a modificar o julgado, constituem um recurso que visa a 

corrigir obscuridade, omissão ou contradição anterior. A correção há de 

ser feita para tornar claro o que estava obscuro, para preencher uma 

lacuna do julgado, ou para tornar coerente o que ficou contraditório. No 

caso, a decisão só ficará coerente se houver a alteração do dispositivo, a 

fim de que este se conforme com a fundamentação. Temos admitido que 

os Embargos Declaratórios, embora, em princípio, não tenham efeito 

modificativo, podem, contudo, em caso de erro material ou em 

circunstâncias excepcionais, ser acolhidos para alterar o resultado 

anteriormente proclamado". (STF. REXT n.º 59040) O Superior Tribunal de 

Justiça, na mesma linha de julgamento, já decidiu: RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 

PETIÇÃO ORIGINAL. RETENÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. ERRO DE 

PROCESSAMENTO DA SECRETARIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO PARA ANULAR A PENA DE NÃO 

CONHECIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO E DETERMINAR SUA 

INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. 1. As partes do processo 

não podem ser prejudicadas por erro de processamento de Secretaria do 

Tribunal. No presente caso, a petição inicial original do recurso ordinário 

em Mandado de Segurança permaneceu retida na Secretaria do Tribunal a 

quo, restando caracterizada a falha no serviço forense. Após a subida 

dos autos a este e.STJ é que a Secretaria remeteu a peça original ao 

relator originário do processo, razão pela qual concedo o efeito 

modificativo aos embargos de declaração, para anular a pena de não 

conhecimento aplicada pela 6ª Turma ao recurso em razão da 

circunstância de que no momento do julgamento somente a petição via 

fac-simile estava juntada aos autos. 2. Embargos de Declaração acolhidos 

com efeito modificativo, para anular a pena de não conhecimento ao 

recurso ordinário e incluí-lo em pauta para julgamento. ACÓRDÃO Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os ministros da 6ªTURMA do Superior Tribunal de Justiça, por 

unanimidade, acolher os embargos de declaração para o fim de examinar 

o recurso em mandado de segurança, nos termos do voto da Sra. Ministra 

Relatora. Os Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Maria Thereza de Assis 

Moura votaram com a Sra. Ministra Relatora. Ausentes, justificadamente, 

os Srs. Ministros Nilson Naves e Paulo Gallotti. Presidiu o julgamento a Sra. 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, 17 de abril de 2008. (Data 

do Julgamento)MINISTRA JANE SILVA (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA DO TJ/MG) Relatora EDcl no RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA Nº 22.597 - MG (2006/0194632-1) RELATORA : MINISTRA 
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JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG) 

EMBARGANTE : ANDREÍZA CAMPOS CEREDA ADVOGADO : DILMAR 

GARCIA MACEDO E OUTRO EMBARGADO : ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO GONÇALVES TORRES E OUTRO(S)” 

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

no id n.º 1808808, para modificar o julgado em decorrência da omissão e 

altero o dispositivo da sentença, condenando a ré na restituição dos 

valores indevidamente cobrados por serviço já cancelado e ainda a 

condenação em multa dor descumprimento da decisão liminarmente 

preferida: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para: a) declarar inexistente os débitos 

cobrados a partir do cancelamento realizado em 27.04.2015 e condenar a 

requerida no pagamento de R$ 607,24 (seiscentos e sete reais e vinte e 

quatro centavos), a títulos de repetição do indébito em favor da parte 

autora, corrigidos monetariamente pelo (INPC) a partir do ajuizamento da 

ação e com juros de 1% a.m. a partir da citação; b) condenar a ré no 

pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano 

moral em favor da parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% e 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. c) tornar 

DEFINITIVA a liminar concedida ID nº. 1808790 e, ante a comprovação de 

descumprimento da medida determinada pela primeira reclamada, TORNAR 

IGUALMENTE DEFINITIVA a multa cominada de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) que deverá ser revertida em favor da reclamante. “ Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente 

sentença. ” Publique-se. Intimem-se. 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. Carla Maria Costa 

Botelho 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, 15 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011228-07.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA DO VALE FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

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: 

8011228-07.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: MARTA MARIA DO VALE 

FERNANDES EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Analisando o 

processo eletrônico verifico que os embargos à execução foram julgados 

improcedentes e decorreu o prazo sem interposição de recurso (certidão 

Id nº 11710914). A parte credora requer a liberação do valor depositado 

em Juízo pelo devedor no Id nº 3067804 e informa a conta para 

transferência do valor, conforme consta no evento nº. 11700768. Ante o 

exposto, converto o depósito judicial feito como garantia em pagamento e 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

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

Processo Civil. Expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora/exequente, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 15 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: 1001392-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MOURA RAMPAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001392-61.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDERSON MOURA 

RAMPAZZO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. I - Mérito Pleiteia a parte reclamante indenização por danos 

morais, ao argumento de que teria sido vítima de furto e que a Requerida 

teria se negado a fornecer cartão de crédito ao Reclamante. O requerido 

contesta, informando que o Requerente não traz provas de que solicitou 

por quaisquer meios de comunicação da requerida, salvo a notificação 

extrajudicial desacompanhada de procuração. Em sede de impugnação 

restou incontroverso que a notificação extrajudicial realmente estava 

desacompanhada de procuração com poderes para solicitar cartões em 

nome do Reclamante. Pois bem, da análise das provas se verifica que não 

assiste razão ao Reclamante, pois apesar de suas alegações de tentar 

entrar em contato com a Reclamada pelo serviço de atendimento ao 

consumidor, não trouxe um número de protocolo, uma data de qualquer 

dessas tentativas. Ademais, é incontroverso que a notificação 

extrajudicial estava desacompanhada de procuração com poderes para 

requerer qualquer cosia que seja. Por fim, restou demonstrado que o 

reclamante recebeu seu cartão em 26/07/2017 (id. 9999436) ao passo que 

a Reclamada foi intimada da demanda em 24/08/2017. Logo, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível, 

haja que bastaria ao menos ter trazido aos autos os números dos 

protocolos de atendimento com a data. Neste caso, o reclamante deixou 

de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. II - Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral formulado pela 

reclamante em face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do vigente CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Juiz Togado, para que surta seus efeitos 

legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO 

sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002042-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002042-11.2017.8.11.0007 REQUERENTE: REGINA DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 
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razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do 

vigente Código de Processo Civil. I – Mérito Sustenta a parte requerente 

que é cliente da Requerida e que possui uma linha telefônica há oito anos. 

Alega ainda que teria atrasado algumas parcelas, mas teria quitado seus 

débitos e pedido a transferência do plano controle para um plano 

pré-pago. Alega também que em razão do atraso no pagamento sua linha 

telefônica estava suspensa desde de julho de 2017, e mesmo pagando 

seus débitos a linha não fora desbloqueada nem tampouco houvera a 

migração de plano solicitada. O requerido contesta, informando ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação à parte autora. Alega 

ainda que o bloqueio quando realizado foi devido ante a inadimplência da 

Reclamante. Reitera que os pagamentos referentes aos meses de maio e 

junho de 2017 foram pagas em atraso, mas que remanesce uma fatura 

referente ao mês de julho de 2017 ainda não quitada. Na impugnação a 

Reclamante reconhece que tinha um hábito de pagar seus débitos em 

atraso e confirma que a fatura de julho de 2017 com vencimento em 

agosto de 2017 realmente está em aberto, bem como inova na ordem 

processual ao alegar que a referida fatura fora contestada, sem, contudo, 

trazer aos autos qualquer elemento probatório de suas alegações. Logo, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, II, do CPC, exigindo da Reclamada a demonstração de fato 

extintivo do direito da Reclamante, sob pena de procedência da 

reclamação. A prova foi efetivamente produzida quando restou 

clarividente a existência da parcela remanescente à época da distribuição 

da demanda. Logo, o bloqueio da linha telefônica por inadimplemento não 

constitui ato ilícito, muito pelo contrário, se trata apenas de exercício 

regular de direito. II - Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido autoral formulado pela reclamante em face do reclamado, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSO & PEDROSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1001980-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: PEDROSO & PEDROSO LTDA - 

ME REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. Ausente o relatório 

em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Trata-se de 

julgamento antecipado da lide com base no art. 355, II do NCPC. I – 

Preliminar No que tange a preliminar de incompetência em razão da 

matéria, rejeito-a, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é 

suficiente para o julgamento da lide, além de que, em sede de Juizados 

Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, 

como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. I – Mérito Em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, inciso II, do CPC. Da análise dos autos, constata-se que a parte 

autora recebeu fatura do mês de março e junho/2017 com aumento 

injustificado, e que mesmo buscando a empresa reclamada para 

solucionar o problema, não obteve êxito. Pois bem. Resta claro e 

incontroverso nos autos de que houve aumento excessivo nos valores da 

fatura contestada, considerando os meses anteriores e posteriores. Em 

sua defesa, a reclamada alega que não fora encontrada nenhuma 

irregularidade no hidrômetro instalado na residência da parte reclamante. 

A demonstração de situação excepcional incumbe à concessionária, 

sendo impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. A 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. (grifo nosso) Tal 

responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço. Assim, tenho que 

efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a 

reclamada efetuou cobrança indevida à consumidora. Nesse passo, é a 

empresa fornecedora de água quem tem de provar que o fato danoso não 

ocorreu, ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que 

não se constatou nos presentes autos, pois, ela é quem dispõe de 

recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações. Desta 

feita restou comprovado a falha na prestação de serviços devendo a 

fatura do mês de junho de 2017 ser realizada novamente no valor que 

demonstre justo e equânime. O débito não pode ser anulado “in totum ”, 

pois o fornecimento de água efetivamente ocorreu. Para quantificar o valor 

devido lanço mão do disposto no art. 25 da Lei 9.099/95 e determino que 

que o valor seja fixado tomando por base os 06 (seis) meses anteriores 

ao débito ora discutido, no valor R$ 240,67 (duzentos e quarenta reais e 

sessenta e sete centavos). No concernente aos danos morais fundados 

em cobranças indevidas o Turma Recursal já firmou posicionamento de 

que meras cobranças indevidas não geram danos morais, veja-se: 

“ESTADO DE MATO GROSSO - PODER JUDICIÁRIO - TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÁO PRADO DE MORAES 

Recurso Inominado nº.: 0027912-93.2017.811.0001 Origem: Terceiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente(s): ADRIANA FEITOSA REIS 

Recorrido(s): ITAU UNIBANCO S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Data do Julgamento: 25/09/2017 JULGAMENTO SUMULADO – 

ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS 

– COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – MERA COBRANÇA – DANO 

MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. Extrai-se da 

petição inicial que a parte Recorrente é usuária do serviço da Recorrida. 

Relatou que fez um empréstimo, sendo que a primeira parcela seria 

cobrada em março de 2017. Que efetuou depósito de R$ 400,00 no dia 

20/02/2017 para quitar a parcela do empréstimo, mas que o referido banco 

efetuou cobrança indevida de serviço não contratado denominado “SDO 

CTA/APL” no valor de R$ 263,27 em 02/02/2017 e que por isso ficou em 

mora com o pagamento da parcela do empréstimo contratado e teve que 

pagar juros. A Reclamada é revel. A sentença objurgada consignou a 

inocorrência de fato ensejador de danos morais e declarou a 

inexigibilidade dos débitos discutidos, uma vez que a cobrança indevida 

não passou de mero aborrecimento. Cinge-se o presente recurso ao pleito 

de indenização por danos morais. Apesar da irresignação da parte 

Recorrente em razão dos fatos ocorridos, certo é que não houve lesão à 

direito personalíssimo. A Recorrente não teve o acesso ao crédito negado, 

não teve seu nome inscrito em SPC/SCPC/SERASA. Frise-se ainda que 

não comprovou que a conta corrente ficou negativada e que o valor do 

empréstimo em março de 2017 foi pago com juros. E por fim, verifico que 

existem vários outros descontos com a mesma nomenclatura na conta 

corrente da Recorrente, que não foram contestados. Assim, entendo que 

a medida imposta na sentença, de declarar a inexigibilidade do débito, é 

suficiente para reparar o dano causado ao consumidor, de modo que a 

pretensão de indenização por danos morais é improcedente. Não obstante 

os argumentos que fundamentam a pretensão indenizatória, conquanto 

tenha ocorrido a falha na prestação do serviço, consubstanciado pela 

cobrança indevida de valores, não há falar em dano moral. O Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança 

indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. 
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(Apelação Cível Nº 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 

25/05/2016). RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO 

DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. 

DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não 

configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de 

crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para 

configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar 

fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a 

despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de 

inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor 

ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. (REsp 

nº 1550509 / RJ (2012/0033980-4)) SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, nos moldes do artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a 

suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º do 

NCPC RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes. Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 279129320178110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)” No caso em 

comento não se verifica qualquer violação ao direito à personalidade, uma 

vez que, apesar da cobrança, a parte Reclamante não demonstrou 

qualquer situação vexatória ou ainda desembolso indevido em razão 

dessa cobrança. Não houve inserção do nome aos cadastro de maus 

pagadores, não houve suspensão no fornecimento, nem tampouco 

ameaça de suspensão de serviços, logo os transtornos suportados pelo 

Reclamante não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento. II – 

Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, 

I, do vigente Código de Processo Civil para: a) DETERMINAR que a 

requerida envie nova fatura referente ao mês junho/2017, no valor 

correspondente à média do consumo da parte reclamante referente aos 

06 (seis) meses anteriores ao débito ora discutido, no valor R$ 240,67 

(duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). Por outro lado, 

julgo improcedente a pretensão indenizatória. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. 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. Jeonathãn Suel Dias Juiz Leigo 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON CALVI MARISCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000755-13.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AILTON CALVI MARISCAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente rejeito a preliminar da defesa no 

tocante à incompetência deste juízo em razão da matéria, 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). Afastadas as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS C/C COM PERDAS E DANOS em face de ENERGISA 

MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde o requerente 

alega, em síntese, que na data de 12/11/2016 até a data de 16/11/2016 

teve o fornecimento de energia elétrica de sua residência interrompido 

devido falhas na prestação dos serviços fornecidos pela Requerida. 

Sustenta que em decorrência desses fatos amargou um prejuízo com a 

perda de diversos alimentos que estavam em seu freezer. Assim, entrou 

em contato via telefone com a requerida, que somente veio efetuar a 

religação no dia 16/11/2016, ou seja, após 96 (noventa e seis) horas, 

razão pela qual pugna pela reparação a título de danos materiais, bem 

como por danos morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. 

No mérito, a requerida aduz, em síntese, pela ausência de comprovação 

da suposta falta de energia, pois não há registro de perturbação no 

sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora para a data 

informada, bem como pela ausência de comprovação de danos materiais e 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Inicialmente resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade 

da parte Requerente, como consumidor em relação à Requerida, 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. Assim, o 

ponto nodal da questão, objeto da presente ação, não demanda maiores 

considerações, haja vista que, não obstante as alegações da requerida no 

tocante ao regular fornecimento de energia, não foi capaz de modificar os 

direitos da parte autora, visto que o requerente colacionou provas 

satisfatórias que apresentam-se suficientemente verossímeis diante de 

suas alegações. Era ônus da empresa requerida, portanto, comprovar de 

forma estreme de dúvida que no dia relatado pelo autor não houve 

qualquer interrupção nos serviços em sua unidade, pois a mera alegação 

do regular fornecimento de energia desprovida de qualquer tipo de 

documentos não tem o condão de afastar sua responsabilidade. Assim, 

verifico que não foi capaz de modificar os direitos da parte autora, nos 

termos do art. 373, inciso II do NCPC. Neste sentido colhe-se precedente 

do TJRS: “Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS 

MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 

VIRTUDE DE TEMPORAIS. DEMORA NA RELIGAÇÃO CARACTERIZANDO 

FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO 

DEMONSTRADO PELA RÉ NENHUMA EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. - Responsabilidade objetiva. Art. 37, § 6º, da CF/88. 

Relação de consumo. Inteligência do art. 14, § 1º, do CDC, em face da 

prestação defeituosa do serviço, e do art. 22 do CDC, frisando que as 

concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços 

adequados, eficientes, seguros e a manter a continuidade quanto aos 

essenciais, que é o caso do fornecimento de energia elétrica. - Caso 

concreto no qual suficientemente demonstrada a ocorrência do evento, do 

dano e do nexo causal. Temporal que atingiu a capital e região 

metropolitana em dezembro/2012, atingindo milhares de clientes da CEEE e 

sendo notória a falha de enormes proporções do serviço, inclusive com 

atuação, na época, do PROCON e do Ministério Público Estadual, devido à 

demora nos reparos e religações, o que não pode ser imputado ao 

fenômeno climático. - Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar 

excludente de responsabilidade. - Danos morais "in re ipsa". Abalo 

presumível daquele que fica cerca de três dias sem abastecimento de luz. 

Quantitativo indenizatório fixado em R$ 5.000,00, de acordo com os 

parâmetros da Câmara em situações análogas. APELO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70064798598, Nona Câmara Cível,... Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 26/08/2015). 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70064798598 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 
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28/08/2015” Tenho entendimento formado de que o serviço público deve 

ser prestado de modo contínuo, principalmente, em se tratando de serviço 

fornecido pela ré, considerado, atualmente, de caráter essencial, bem 

como no disposto no art. 6.º, da Lei 8.997/95, especialmente o seu § 1º, 

não há que se falar em suspensão no fornecimento de energia elétrica. 

Senão vejamos: "Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo 

contrato. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas." Ora, a 

demora na religação da unidade suspendeu o fornecimento de energia do 

requerente e por óbvio expôs ela e sua família a constrangimento e à 

aflição significativa diante de diversos transtornos, resultando daí a 

obrigação de indenizar. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, em v. acórdão relatado pelo Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, assentou que "não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na 

prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o 

ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de 

violação do artigo 334 do Código de Processo Civil." (STJ, 3ª T, REsp 

86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 09.12.97, p. 64.684.). Por este motivo 

mostra-se devido o pagamento de indenização por danos morais pela 

falha no fornecimento de energia elétrica. DO DANO MORAL No que tange 

ao pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta 

da empresa requerida causou sim abalo emocional ao requerente, abalo 

esse passível de indenização e diverso de mero dissabor, posto que não 

adotou as cautelas necessárias a fim de evitar que houvesse a 

interrupção dos serviços na unidade consumidora do autor por prazo 

considerável. Impera constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do 

julgador a fixação da importância devida a título de indenização, desde que 

não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e 

pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e 

bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação 

econômica atual e às peculiaridades de cada caso. Assim, ao decidir a lide 

referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a 

caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter 

sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que 

tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja 

reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da 

indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e 

amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos. Destarte, 

entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, o caráter socioeducativo da medida, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ao qual apresenta-se moderado e 

suficiente a fim de evitar enriquecimento sem causa do 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. DO DANO MATERIAL E 

LUCRO CESSANTE No que tange ao pedido de reparação a título de danos 

materiais, entendo que merece prosperar em partes somente no que tange 

ao dano no refrigerador, pois inobstante as alegações do autor acerca do 

perecimento de diversos alimentos em seu interior, verifico que não trouxe 

aos autos elementos quantificadores desse prejuízo sofrido. Assim, não 

foi capaz de comprovar de forma pormenorizada a extensão do dano 

sofrido em razão desses fatos, pois a simples apresentação de 

fotografias não tem o condão de quantificar o real prejuízo amargado, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso I do NCPC. Outrossim, 

também não vislumbro a possibilidade de ressarcimento a título de lucro 

cessante, em razão dos mesmos fundamentos anteriormente expendidos. 

Em situação análoga: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO POR 

PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. INÚMERAS SOLICITAÇÕES DE 

RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. 

RESTABELECIMENTO APÓS 30 DIAS. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

LUCROS CESSANTES ALEGADOS PELA AUTORA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 QUE 

COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00, A FIM DE ADEQUAR-SE AOS 

PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM 

CASOS ANÁLOGOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO 

DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005450887, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Carvalho Fraga, Julgado em 26/05/2015). TJ-RS - Recurso Cível 

71005450887 RS (TJ-RS) - Data de publicação: 28/05/2015 Todavia, com 

base nas informações e documentos trazidos pela parte autora, tal 

prejuízo no refrigerador consiste no valor de R$ 1.250,00 (hum mil 

duzentos e cinquenta reais), que deverão ser pagos devidamente 

atualizados. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, 

com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: A) 

CONDENAR a empresa requerida ENERGISA MATOGROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar indenização por danos morais 

ocasionados ao requerente AILTON CALVI MARISCAL no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ); B) 

CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de indenização a título de 

danos materiais no valor de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta 

reais), devidamente corrigidos pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 

405 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. Alta Floresta/MT, 23 de 

Outubro de 2017. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida 

pelo d. Juiz Leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de outubro de 

2017. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001829-05.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: HENRIQUE IRINEU PELISSARI REQUERIDO: ELIO JOAO 

ZANDONA, REJANE MARIA TOMASINI Vistos. Trata-se de “Ação de 

Adjudicação Compulsória com Pedido Liminar” ajuizada por HENRIQUE 

IRINEU PELISSARI em desfavor de REJANE MARIA TOMASINI e ÉLIO JOÃO 

ZANDONÁ, todos qualificados nos autos. Aduz a Parte Autora, em 

síntese, possuir a posse e propriedade de um imóvel urbano, localizado na 

Rua A1, número 131, Setor A (Lote 07, quadra 04, Setor A), escrito na 

Matrícula n. 11.441 – Livro 2 – BE do 1º Registro Notarial e Registral de 

Alta Floresta/MT. Que adquiriu o referido bem imóvel urbano dos 

requeridos na data de 24/10/2001, através do Contrato Particular de 

Compra e Venda do bem imóvel, totalizando a área de terreno de 1.000 m² 

(um mil metros quadrados) e, ainda, uma área de construção total com 260 

m² (duzentos e sessenta metros quadrados). Que quanto ao valor do bem, 

restou pactuado que o preço total do contrato era de R$ 30.000,00 (trinta 

mil reais), tendo sido pago na forma estipulada na Cláusula Quarta do 

anexado Instrumento Particular de Compra e Venda, qual seja, 750 

(setecentos e cinquenta) arrobas de boi, para pagamento ao preço do dia. 

Que restou pactuado ainda que, os vendedores, ora requeridos passariam 

a escritura definitiva do imóvel ao comprador, ora requerente assim que o 

pagamento fosse efetuado. Todavia, que, o pagamento foi efetuado, mas 

os Requeridos se negam em transferir para o Autor a escritura pública. 

Que após três anos do adimplemento total do valor pactuado, os 

requeridos apesar de terem recebido os valores corretamente, ao invés 

de providenciarem a transferência na matrícula do imóvel, acionaram o 

Poder Judiciário peticionando uma “Ação Declaratória de Rescisão 
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Contratual c/c Pedido Liminar de Reintegração de Posse: Perdas e Danos 

Morais”, que fora tramitada na Terceira Vara Cível desta Comarca, sob o 

Código número 96723 (Processo 5197-49.2011.811.0007). Aduz que na 

referida ação, os Requeridos objetivavam a reintegração da posse do bem 

imóvel urbano já mencionado, afirmando que o Requerente teria pago o 

valor pactuado. Contudo o juiz competente ao julgar o citado processo, 

sentenciou julgando Improcedente a ação proposta pelos requeridos, 

entretanto, foi confirmado por sentença que o bem imóvel objeto do feito 

foi devidamente quitado pelo comprador, ora adjudicante. Motivo pelo qual, 

requer a transferência, em definitivo, do imóvel escrito na Matrícula n. 

11.441 – Livro 2 – BE do 1º Registro Notarial e Registral de Alta 

Floresta/MT. Com a inicial (ID. 8735558) foram colididos documentos via 

PJE. Recebida a inicial ao ID. 8801174. Devidamente citados, os requeridos 

deixaram transcorrer in albis o prazo de resposta (certidão de ID. 

1165213). Vieram os autos conclusos. É o relatório, no essencial. 

FUNDAMENTO. DECIDO. De logo, tenho como praticável o julgamento 

antecipado da lide, por prescindir de provas a serem produzidas em 

audiência, bastando as provas documentais existentes nos autos, e, 

também, em face da revelia da Parte Ré, razão pela qual conheço 

diretamente do pedido nos termos do art. 355, incisos I e II, do NCPC. 

Cuida-se de pedido de adjudicação compulsória, amparado com 

instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel urbano 

firmado entre o autor HENRIQUE IRINEU PELISSARI em desfavor de 

REJANE MARIA TOMASINI e ÉLIO JOÃO ZANDONÁ. Na lição do douto 

professor Sílvio de Salvo Venosa, “pelo compromisso de compra e venda 

regulado pela legislação específica, os poderes inerentes ao domínio são 

transferidos ao compromissário comprador. O promitente vendedor 

conserva tão-somente a nua-propriedade até que todo o preço seja pago, 

quando então a propriedade plena é atribuída ao comprador” (Direito Civil: 

contratos em espécie, 4ª ed. – São Paulo: Atlas, 2004, vol. 03, pág. 538). 

Tratando-se a adjudicação compulsória de obrigação de natureza pessoal, 

destinada a obter a emissão da declaração de vontade, o contrato 

entabulado entre as partes contratantes não precisa estar registrado em 

títulos e documentos, ou averbado no respectivo registro imobiliário. 

Assim, a existência de um instrumento particular de contrato de compra e 

venda de imóvel rural há de ser considerado como meio de prova hábil, 

viabilizando o uso da ação em que se pretende obter a outorga da 

escritura. É nesse sentido a jurisprudência, in verbis: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL - 

VENDEDOR FALECIDO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AO 

FALECIMENTO - DESNECESSIDADE DE INVENTÁRIO - RECURSO PROVIDO. 

- Tendo em vista que a venda do imóvel foi realizada anteriormente ao 

falecimento do vendedor, havendo o contrato de compra e venda, e tendo 

o comprador efetuado o total pagamento, nada obsta que seja, por meio de 

alvará, autorizado o registro definitivo da escrituração do imóvel em nome 

do comprador. - Dessa forma, o imposto sobre a transferência do bem não 

será o ITCMD, mas sim o ITBI, a ser recolhido quando da emissão das 

guias respectivas pelo registro de imóveis, o qual deverá onerar o 

adquirente, e não os sucessores do alienante. (TJ-MG - AC: 

10024131099186001 MG , Relator: Caetano Levi Lopes, Data de 

Julgamento: 06/05/2014, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 19/05/2014).” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO 

PREÇO FALECIMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR. AÇÃO AJUIZADA 

CONTRA O ESPÓLIO. INVENTÁRIO DE BENS PENDENTE DE 

HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. O promitente comprador, que pagou o 

preço, tem direito real de aquisição e ação de adjudicação compulsória 

para aquisição definitiva da propriedade junto ao Registro de Imóveis. O 

pedido judicial de adjudicação compulsória é perfeitamente jurídico e 

possível diante da falta de escritura ou de formal de partilha. (Apelação 

Cível Nº 70054791660, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 11/12/2013)” Deste modo, ao 

ficar evidenciado que houve a celebração de um contrato, a lei autoriza a 

postulação em Juízo do registro do imóvel objeto do pacto em nome do 

detentor dos direitos a ele inerente. Os requeridos, citados, mantiveram-se 

inertes durante o prazo de resposta, rendendo ensejo à aplicação dos 

efeitos da revelia. O processo, como método utilizado pelo Estado para 

fazer atuar o Direito ao caso concreto, desenvolve-se através de uma 

série ordenada de atos das partes e do órgão judicial, destinados a por fim 

ao conflito de interesses existente. A pendência do processo dá lugar, 

entre seus participantes, a uma relação jurídica (relação 

jurídica-processual) geradora de uma série de direitos, deveres e ônus 

processuais que vinculam as partes e o próprio Estado através do Juiz. 

Dentre os vários ônus processuais, destaca-se o da parte em comparecer 

a Juízo quando chamada para se defender ou praticar algum ato de seu 

interesse. Ou seja, pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, a 

parte, perante a qual será proferida a decisão, sempre tem garantido o 

seu direito de resposta e pronunciamento durante todo o curso do 

processo. Desse modo, ao réu validamente citado para ação de 

adjudicação compulsória imputa-se o ônus de contestar o pedido, sob 

pena de revelia, ou seja, a inércia tem como consequência a presunção da 

veracidade dos fatos narrados pelo autor, quais sejam, a existência da 

relação obrigacional, do devido pagamento do preço ao requerido e de sua 

recusa em, amigavelmente, realizar a transferência do imóvel em tela para 

o nome do requerente junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Filiado ao 

sistema da ficta confessio, o nosso Código, em seu art. 344, dispõe que 

“se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor”. É sabido que a presunção de veracidade dos fatos 

não contestados é relativa, porém, o conjunto probatório carreado aos 

autos é consonante com essa presunção. No caso sob comento, não há 

óbice à aplicação dos efeitos da revelia, por versar a questão sobre 

direitos patrimoniais disponíveis, ao passo que fato objetivo narrado na 

exordial produz como consequência a admissão de que a parte ré 

recebeu o preço e que, mesmo assim, pelos motivos expostos na inicial, 

não pode outorgar a escritura pública de que necessita o autor para a 

transferência do imóvel para seu nome, dando lugar ao acolhimento do 

pleito condenatório, máxime diante da comprovação de que o requerente 

pagou pelo imóvel descrito na inicial. Ante ao exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido exordial, para, substituindo a vontade da parte 

requerida, DETERMINAR que seja transferida a propriedade do imóvel 

urbano, localizado na Rua A1, número 131, Setor A (Lote 07, quadra 04, 

Setor A), escrito na Matrícula n. 11.441 – Livro 2 – BE do 1º Registro 

Notarial e Registral de Alta Floresta/MT, para o nome do requerente 

HENRIQUE IRINEU PELISSARI, mediante a comprovação do pagamento dos 

tributos pertinentes ao imóvel. CONDENO a parte ré no pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em dez por cento 

(10%) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, do NCPC. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE carta de 

adjudicação, servindo a mesma para transferência do imóvel. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000142-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CLEONICE DE LIMA (REQUERENTE)

NELSINHO DE LIMA (REQUERENTE)

JANETE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

ODAIR ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

JULIANA CRISTINA DE LIMA (REQUERENTE)

GEOVANE ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

JOSUE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

JEAN ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

FRANCISCO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

M. B. D. L. (REQUERENTE)

JOSE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

A. B. D. L. (REQUERENTE)

PETRONILIO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

LUCAS BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

ADELSON BATISTA DA LIMA (REQUERENTE)

NELSO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS CARDOSO OAB - MT17977/O (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE LIMA (INVENTARIADO)

JOSEFA MARIA DE LIMA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000142-56.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: FRANCISCO BATISTA DE LIMA, JOSE BATISTA DE LIMA, 

JANETE BATISTA DE LIMA, JULIANA CRISTINA DE LIMA, CLEONICE DE 

LIMA, SUELI APARECIDA DE LIMA DE OLIVEIRA, NELSO BATISTA DE 
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LIMA, PETRONILIO BATISTA DE LIMA, JOSUE BATISTA DE LIMA, 

NELSINHO DE LIMA, LUCAS BATISTA DE LIMA, ADELSON BATISTA DA 

LIMA, ALEX BATISTA DE LIMA, MILIAN BATISTA DE LIMA, GEOVANE 

ALVES DA CRUZ, JEAN ALVES DA CRUZ, ODAIR ALVES DA CRUZ 

INVENTARIADO: JOSEFA MARIA DE LIMA, MIGUEL FRANCISCO DE LIMA 

Vistos. Nomeio inventariante o requerente FRANCISCO BATISTA DE LIMA. 

Intime-o da nomeação, bem como para que preste compromisso de bem e 

fielmente desempenhar o cargo, no prazo de 05 (cinco) dias. Prestado o 

compromisso, INTIME-O para que apresente as primeiras declarações, no 

prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser lavrado termo 

circunstanciado. Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE, por 

via postal, os interessados não representados, bem como INTIMEM-SE a 

Fazenda Pública e o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou 

ausente, para que, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, manifestem-se 

sobre as primeiras declarações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta/MT, 23 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 96937 Nr: 5436-53.2011.811.0007

 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: Santos Gomes Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 .INTIME-SE a Parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promova a emenda ao petitório de fl. 269, visto que a Parte deixou de 

instruir os autos com as notas físicas, conforme determinado (fl. 

268).Além disso, denota-se que a Parte Autora pleiteia o recebimento de 

valores de despesas que já lhe foram pagas, conforme bloqueio realizado 

à fl. 151, no ano de 2013. Com a manifestação da Parte Autora, INTIME-SE 

o Estado de Mato Grosso para que querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45764 Nr: 5646-80.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CODOPEL- COMÉRCIO DOBRI DE PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do executado 

VALDEMIR JOSÉ DOBRI (CPF: 353.185.461-53), nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl.1.076 (R$ 1.402.527,50).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se O EXECUTADO para indicar onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de praticar ato 

atentatório à dignidade da justiça e incorrer em multa correspondente a 10 

% (dez por cento) do valor atualizado do débito, desde que não apresente 

justificativas plausíveis a serem submetidas ao crivo deste magistrado, 

nos termos dos artigos 772, 774, V e 774, todos do CPC.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68614 Nr: 1579-33.2010.811.0007

 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: Manoel Ribeiro da Silva, Maria do Socorro Alves Silva

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foi noticiado o falecimento da parte 

autora no curso do processo e que foi solicitada a habilitação da cônjuge 

da mencionada parte, sendo juntados os documentos necessários, nos 

termos do artigo 1.060, inciso I do Código de Processo Civil e do artigo 112 

da Lei nº 8.213/91.

Entendo que o pedido em epígrafe deve ser deferido, considerando que 

não há litigiosidade quanto ao pedido de habilitação.

Assim, considerando que no presente feito não há litigiosidade, tendo o 

cônjuge da parte requerente pugnado pela habilitação, defiro o pedido 

formulado à fl. 83, e, em consequência, admito a habilitação da cônjuge 

mencionada na referida petição, ou seja, a Sra. Maria do Socorro Alves 

Silva, para o fim previsto no artigo 112 da Lei nº 8213/91.

Procedam-se as alterações necessárias no polo ativo da ação.

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

manifeste-se nos autos para requerer o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114129 Nr: 2588-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Chrystian Gil Castro Cunha Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, Karla C. Watanabe Archer - OAB:16468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT

 Vistos.DEFIRO o requerido à fl. 154, vez que, nos termos do artigo 112 do 

Código de Processo Civil, compete ao Advogado cientificar seu cliente 

quanto à renúncia ao mandato, fato este devidamente comunicado, 

conforme se comprova à fl. 155, devendo ser excluído o nome da mesma 

da capa dos autos e do sistema Apolo.Ademais, o prazo de dez dias 

previsto no art. 112, §1º do CPC, há muito expirou.Assim, determino a 

intimação PESSOAL da Parte Ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constituir novo Advogado nos autos, sob pena de proceder-se à 

nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício 

do contraditório.Por outro lado, DEFIRO o pedido de indisponibilidade de 

ativos financeiros da executada EDNA DA SILVA (CPF: 033.155.538-74), 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil. Sem dar ciência à 

parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a indisponibilidade de 

ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s) até o valor 

indicado às fls. 157/157v (R$ 261.170,83).Frutífera ou parcialmente 

frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, 

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

visando evitar prejuízos para ambas as partes.Em seguida, intime(m)-se 
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o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.Infrutífera a ordem, ou 

encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer 

satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.Decorrido o prazo de 

manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e voltem-me conclusos para 

as providências elencadas no §5º, do art. 854, do NCPC.Acaso haja 

impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, 

tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.Intime-se.Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 115317 Nr: 3661-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. B. Barros Me - Mercado Popular, Janaína 

Bruno Barros

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos 

executados J. B. BARROS ME – MERCADO POPULAR (CNPJ: 

01.561.167/0001-94) e JANAÍNA BRUNO BARROS (CPF:934.437.301-91), 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 74 (R$ 105.212,18).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124619 Nr: 2144-21.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardivino Porto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 75/76, visto que NOVAMENTE imprestável, pois 

a planilha de débito juntada pelo Exequente às fls.77/80 TAMBÉM não 

apresenta o saldo devedor total, nos mesmos termos do petitório anterior, 

que por sua vez, não foi devidamente retificado.

Assim, proceda-se a intimação PESSOAL da parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente o cálculo atualizado da dívida, com valor 

devidamente descrito no pedido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 57763 Nr: 2312-67.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco C N H Industrial Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângelo da Silva Quixabeira, Cleusa Maria de 

Souza Quixabeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Vistos.

Trata-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada por 

BANCO CNH CAPITAL S. A. em face de ÂNGELO DA SILVA QUIXABEIRA 

e CLEUSA MARIA DE SOUZA QUIXABEIRA, todos qualificados nos autos.

Às fls. 166/167 as Partes peticionaram conjuntamente informando a 

celebração de acordo.

Conforme determinado à fl. 168, a Exequente manifestou-se à fl. 169 

informando o cumprimento integral do acordo celebrado, pugnando, 

portanto, pela extinção da presente ação.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO. DECIDO.

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes (fls. 166/167) e considerando que a Parte 

Executada cumpriu com a sua obrigação, o processo será julgado com 

resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, c/c artigo 487, III, b, ambos 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Nos termos do acordo celebrado, condeno a Parte Executada ao 

pagamento de eventuais custas processuais. Por outro lado, inexiste 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista 

que os Procuradores das Partes renunciaram eventuais honorários 

sucumbenciais.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 95767 Nr: 4149-55.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edy Maria Schuster

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 
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individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98811 Nr: 249-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mastrangelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 74).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do 

artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, certifique-se e intime-se a 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106624 Nr: 1937-90.2013.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raça Nobre Agropecuária Ltda.-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780/MT, Jorge Amádio Fernandes Lima - 

OAB:4037/MT, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - 

OAB:9.510-MT, Valter Coutinho Scardua - OAB:OAB/MT 7320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 85).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 113482 Nr: 2009-43.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Custodio & Cia Ltda ME, Leopoldo Luiz 

Custódio

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

OAB:12113-O/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 87/88, eis que já houve a realização e 

formalização de penhora nos autos, via sistema RENAJUD (fl. 77) e auto 

de penhora, avaliação e depósito de fl. 86.

Logo, INTIME-SE, via remessa, a Exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, viabilizando a penhora já 

realizada nos autos, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124663 Nr: 2164-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Rodrigues de Almeida

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Diante do pedido de fl.121, verifico a possibilidade de composição 

amigável no presente feito. Assim, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.

Sendo assim, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, para o dia 27 de 

março de 2018, que acontecerá no CEJUSC desta Comarca.

INTIMEM-SE as partes e seus patronos, para que compareçam à referida 

solenidade.

Por fim, esclareço que proferi o bloqueio, do valor encontrado nas contas 

do requerido, via Bacenjud, conforme comprovante em anexo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130871 Nr: 5626-74.2015.811.0007

 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: Naci Reis da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 

homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 131560 Nr: 6009-52.2015.811.0007

 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: Tereza Marli Pinheiro

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Pretende-se, através da presente, executar a sentença contra a 

Fazenda Pública no tocante à obrigação de pagar quantia certa. Assim, 

DETERMINO:1) INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 52 de 723



representante judicial, por carga ou remessa dos autos para, se quiser, 

IMPUGNAR a presente ação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 

artigo 535 do Novo Código de Processo Civil.2) Apresentada 

IMPUGNAÇÃO, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e façam os 

autos CONCLUSOS.3) Se decorrer o prazo legal sem apresentar 

impugnação, CERTIFIQUE-SE e, na forma do artigo 6º da Resolução nº 115 

do CNJ, inciso XIV do artigo 7º e artigo 11, ambos da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal, para os efeitos da 

compensação prevista nos §§ 9º e 10 do artigo 100 da Constituição 

Federal, INTIME-SE o órgão de representação judicial da entidade 

executada para que informe, em trinta (30) dias, a existência de débitos 

que preencham as condições estabelecidas no § 9º, sob pena de perda 

do direito de abatimento dos valores informados.4) Caso decorra o prazo 

de que trata o item “3” sem resposta, CERTIFIQUE-SE e REQUISITE-SE o 

pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 535, §3, incisos I e II).5) 

OBSERVE-SE, no precatório, o artigo 5º da Resolução nº 115 do CNJ 

(mormente que os precatórios deverão ser expedidos 

individualizadamente, por credor, ainda que exista litisconsórcio; que se o 

advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe couber 

por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo artigo 22, § 

4º da Lei nº 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato 

antes da apresentação do precatório ao Tribunal e que ao advogado será 

atribuída a qualidade de beneficiário do precatório quando se tratar de 

honorários sucumbenciais ou contratuais) e o artigo 20 da Resolução nº 

122/2010 do Conselho da Justiça Federal.OBSERVE-SE, integralmente, o 

que dispõe a Resolução nº 122/2010 do Conselho da Justiça 

Federal.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 2672 Nr: 1757-65.1999.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO MARINO

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

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

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

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5333 Nr: 30-71.1999.811.0007

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neraldo Pinto de Miranda

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosires da Silva Albino - 

OAB:3298-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.218/219, expeça-se ALVARÁ DE LEVANTAMENTO 

no valor total de R$ 4.105,77 (quatro mil, cento e cinco reais e setenta e 

sete centavos) em favor do Município de Alta Floresta. Esclareço que, 

conforme informações de fls.199/200 e 206/209, este valor será suficiente 

para a quitação das dívidas existentes nas execuções fiscais de 

Cód.51669 e 94787 em nome do executado.

Quanto ao valor remanescente da arrematação, proceda-se a expedição 

de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO no valor de R$3.694,23 (três mil, 

seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), em favor do 

Banco credor, a ser depositado na conta apresentada à fl.218-v.

Encaminhe-se cópia da presente decisão, por meio de Ofício, à Terceira 

Vara da Comarca de Alta Floresta, informando a quitação dos débitos 

existentes nas execuções fiscais de Código 51669 e 94787.

 Após, intime-se a parte autora para manifestar, em 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 45769 Nr: 5643-28.2006.811.0007

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araújo & Kessler Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:16332/O MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Ministério Público 

Estadual em face de Araújo & Kesseler Ltda.

À fl. 982 o Ministério Público Estadual informou o cumprimento da 

obrigação da Executada, conforme comprovantes de fls. 965/980, 

pugnando, por fim, pela extinção do feito, com o devido arquivamento.

Após, vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Ante o adimplemento da obrigação da Parte Executada nos no presente 

feito (fls. 965/980), JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, vez houve por parte da Executada 

o atendimento voluntário da obrigação, bem como por ser incabível a 

condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 53156 Nr: 5193-51.2007.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UCRdSrMCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 94).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98934 Nr: 367-06.2012.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Dias da Silva & Cia Ltda - ME, Milton Dias 

da Silva, Nivalda de Sousa Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Petrucci Junior - 

OAB:17.452/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorival Adilson Benette de 

Oliveira - OAB:18029/MT

 Vistos.

Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em 
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apenso, após, intime-se a parte Exequente para manifestar no feito, 

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 98954 Nr: 389-64.2012.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Seigi Enokawa, Leni Enokawa, José Seyei 

Enokawa, Rossani Tauffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:18603/B-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 DECIDO.Inicialmente, analisando os documentos que acompanham os 

autos, é plenamente visível que o acordo em questão não foi inteiramente 

cumprido pelos executados, visto que conforme documentos 

apresentados às fls.174/182, estes realizaram pagamentos à instituição 

financeira no valor total de R$48.142,73 (quarenta e oito mil, cento e 

quarenta e dois reais e setenta e três centavos).Diante do 

descumprimento do acordo entabulada entres as partes, à exequente 

requereu o bloqueio de valores no montante total de R$86.227,91, 

esclarecendo que este é o saldo devedor final, após o abatimento de 

todos os valores pagos pelos executados (R$48.142,73). Assim, como 

foram bloqueados R$65.710,46 (sessenta e cinco mil, setecentos e dez 

reais e quarenta e seis centavos), e os executados não apresentaram 

impugnação, na forma do artigo 854, §º do CP, conforme determinado na 

decisão de fls.136/136-v, resta necessária a liberação dos valores 

constritos em favor da Exequente, para eventual abatimento no valor total 

da dívida, que até o presente momento perfaz a quantia de R$86.227,91 

(oitenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e um 

centavos).Outrossim, em caso de dívida remanescente e ou novo acordo 

entabulado, deverá a parte exequente informar de maneira descriminada o 

valor correto para a quitação integral da dívida existente, bem como trazer 

aos autos os documentos originais do novo acordo.Portanto, DETERMINO 

a expedição de Alvará Judicial em favor da exequente, devendo o valor 

bloqueado via sistema Bacenjud ser depositado na conta apresentada à 

fl.118, conforme requerido pela exequente.Com a liberação de referido 

valor EXPEÇA-SE ofício ao Banco do Brasil S/A para que proceda a baixa 

do cadastro de crédito do Banco Central em nome dos executados, 

referente aos presentes autos.Por fim, cumpridas as determinações 

acima, intimem-se as partes para manifestar requerendo o que 

entenderem de direito, no prazo sucessivo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102719 Nr: 4276-56.2012.811.0007

 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): Ane Carolina Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 99. Tendo em vista a impossibilidade de ser realizada 

a retirada da “restrição judicial de circulação” via sistema RENAJUD, 

EXPEÇA-SE ofício ao CIRETRAN para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promova a baixa da restrição judicial oriunda dos presentes autos do 

veículo motocicleta Yhamaha XTZ 125-E (CG) BASIC, cor Preta, 

modelo/ano 2010, placa NJU 2174, CHASSI 9C6KE1250A0014085.

Realizada a baixa necessária, INTIME-SE o Requerente e remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106781 Nr: 2105-92.2013.811.0007

 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: Francisca Bernardes Sousa

 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:

 Logo, diante da inércia da Parte Autora, somente resta à extinção do 

presente feito. Portanto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 

485, parágrafo III, do Novo Código de Processo Civil.Isenta a Parte Autora 

de custas processuais e honorários advocatícios.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 5366-65.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Franchim de Freitas e Pereira Aguirra Ltda-ME, 

Vanderlei Pereira Aguirra, Clair Ribeiro Franchim de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Feliciano de Deus Nery - 

OAB:6193/MT

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

OAB:4.136-A

 Vistos.

Realizada a retificação de conta judicial, conforme comprovante em anexo, 

proceda-se a vinculação do valor bloqueado.

Cumpra-se a Secretaria conforme determinado às fls. 101/102.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110085 Nr: 5631-67.2013.811.0007

 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: M. Scheidt & Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Luiz Severo - 

OAB:27.461/SC, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Samara 

Corinta Hammoud Costa - OAB:MT/6816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernado Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116 OAB/MS

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para:1-DEFERIR 

aplicação do CDC, o que permite a revisão contratual;2-INDEFIRIR o pedido 

de ilegalidade dos juros remuneratórios, visto que pactuados segundo a lei 

e a média do mercado;3-INDEFERIR o pedido de ilegalidade de 

capitalização de juros, pois expressamente contratado;4-INDEFERIR o 

pedido de ilegalidade da cobrança da multa contratual, pois cobrada na 

taxa de 2%;5-RECONHECER a ilegalidade da comissão de permanência, 

porquê cobrada com correção monetária e juros;6-DEFERIR a correção 

monetária pelo índice do INPC, em substituição ao usado pelo 

Banco;7-DEFERIR a repetição de indébito, em caso de apuração de crédito 

para os autores em futura liquidação de sentença.Condeno o réu à 

devolução simples de que o autor tenha porventura pago a mais, durante a 

vigência dos contratos, compensando-se tal valor até o limite do saldo 

devedor que eventualmente restar dos mesmos, recalculado segundo os 

parâmetros agora dispostos, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença. Portanto, tendo em vista a sucumbência parcial de ambas as 

partes, CONDENO o Requerido (Banco Bradesco) ao pagamento das 

custas e despesas processuais, desse processo e do processo de 

execução em apenso, em proporção ao montante que se apurar haver 

diminuído do débito executado, bem como a pagar honorários advocatícios 

que fixo em 10% do proveito econômico obtido pelo Autor, isto é, 10% do 

que for diminuído do valor executado. Na mesma linha, CONDENO o 

Requerente a pagar as custas e despesas processuais, dessa ação e da 

ação de execução, em proporção ao saldo que se apurar realmente 

devido em liquidação, da mesma forma, condeno o Requerente a pagar 

honorários advocatícios de 10% do valor da dívida que persistir após a 
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liquidação feita nos termos do dispositivo acima, vedada a compensação 

de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126747 Nr: 3412-13.2015.811.0007

 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: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE PROTEÇÃO E DEFESA 

DO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA , Município de Alta 

Floresta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:52589

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos.

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

devidamente qualificado nos autos, interpôs embargos de declaração em 

face da sentença proferida às fls. 276/278, alegando que houve omissão 

ao não se manifestar acerca de todos os fatos expostos em petição incial.

Intimada, a parte Requerida manifestou às fls.283/284, pela rejeição dos 

embargos de declaração opostos, diante da inadequação da via eleita.

É o breve relatório.

 DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à sentença proferida nos 

autos.

Cabe salientar que, os embargos de declaração tem por escopo a 

integração, o esclarecimento ou o reparo apenas da decisão (em sentido 

amplo) embargada, não se prestando a atingir diversas outras decisões já 

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Dessarte, as supostas omissões alegadas nos embargos de declaração, 

não ocorreram, vez que a embargante sequer demonstrou quais os 

pontos omissos, pautando-se somente em alegações que buscam 

modificar a sentença proferida por este juízo.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme determinado à fl.293.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 130307 Nr: 5313-16.2015.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Lino de Paiva, Romilce Francisco 

Dias Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107.414/SP, Thiago de Siqueira Batista Macedo - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 62.

Lavre-se termo de penhora nos próprios autos do bem imóvel indicado 

pelo exequente (fls. 67/69), constituindo-se o executado/proprietário do 

imóvel como depositário fiel do bem, nos moldes do artigo 845, § 1º do 

CPC.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora e a intimação da penhora e da avaliação dos executados e 

cônjuges, se casados forem (art. 829, § 1º do CPC).

Consigno que, após a formalização da penhora nos autos, competirá ao 

exequente providenciar a averbação da penhora à margem da matrícula 

do bem no ofício imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro 

teor, nos moldes do artigo 844 do CPC, às suas expensas.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 132178 Nr: 6324-80.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Negrini

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 56, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 143130 Nr: 4681-53.2016.811.0007

 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: Daniela Cristina de Oliveira Chagas

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

Caroline Evangelista, Joelma dos Santos Evangelista

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

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

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

OAB:17972-O/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS contidos na 

inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo 

Código de Processo Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

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

do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 149347 Nr: 618-48.2017.811.0007

 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: Dirceu Berlanda

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

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

Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos de 

Terceiro, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do 

CPC, para determinar a desconstituição da penhora incidente sobre Imóvel 

“lote urbano nº04-A, quadra nº05, Setor “NE-C”, com área de 225,00m2, 

situado nesta cidade de Alta Floresta, objeto da matrícula nº 19.195, livro 

2-CQ, do 1º Serviço Notarial e Registral desta Comarca”, mediante o 

pagamento dos pertinentes emolumentos cartorários, por parte do 

Embargante. Bem como confirmo a liminar de fls.40/42.Torno sem efeito a 

penhora realizada nos autos em apenso sobre o imóvel “lote urbano 

nº04-A, quadra nº05, Setor “NE-C”, com área de 225,00m2, situado nesta 

cidade de Alta Floresta, objeto da matrícula nº 19.195, livro 2-CQ, do 1º 
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Serviço Notarial e Registral desta Comarca”.Considerando que a indevida 

constrição se deu em razão da desídia do próprio Embargante, a qual não 

buscou realizar a formal transmissão da propriedade, através do 

competente registro da transação, junto à matrícula do imóvel, incabível a 

condenação do Embargado nos ônus da sucumbência. Assim, condeno o 

Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

85, §2º do CPC.Após o transito em julgado, translade-se cópia aos autos 

em apenso (Cód.98934) e remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134877 Nr: 271-49.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Machado Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Carlos Andrade, Francisco Teixeira 

do Nascimento, Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em 

Liquidação, Jose Pinheiro de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP

 Vistos em correição.

Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Exequente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Cite-se, a requerida no endereço declinado à fl. 04, bem como os 

confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 

do STF).

Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao 

prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC.

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária.

Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012)

 Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está exercendo 

a posse da área objeto desta ação.

Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de Carlinda 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa.

Intime-se o Douto Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134727 Nr: 169-27.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Reinaldi Canarin, Antonia Terezinha Teza

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

Central em Liquidação, Candido Davi Perez, Celestino Gonçalves da 

Cunha, João Carlos Marta

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP

 Vistos em correição.

Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Exequente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Cite-se, a requerida no endereço declinado à fl. 04, bem como os 

confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 

do STF).

Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao 

prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC.

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária.

Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 

Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012)

 Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está exercendo 

a posse da área objeto desta ação.

Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de Carlinda 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa.

Intime-se o Douto Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 31693 Nr: 1576-88.2004.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Friedrich 

Saucedo - OAB:MT 6315, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

A Fazenda Pública requer a extinção da presente Execução Fiscal, nos 

termos do artigo 26 da Lei nº. 6.830/80.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Isentas as partes de custas e despesas processuais, bem como de 

honorários sucumbênciais.

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

Certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 94692 Nr: 2970-86.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rei & Rei Ltda, Sérgio Rei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Inês Lustosa Rei - 

OAB:20.870-O

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido pela exequente (90 – 

noventa- dias), tendo em vista o parcelamento da dívida.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se, devendo a exequente 

manifestar-se em 05 (cinco) dias, informando se a parte executada 

cumpriu a obrigação, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

pagamento com a consequente extinção da presente execução e 

levantamento das penhoras eventualmente existentes.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 142059 Nr: 4079-62.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Imporcate Comércio de Peças para Tratores Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcino Marino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via RenaJud. 

Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de transferência 

daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

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

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

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134727 Nr: 169-27.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Reinaldi Canarin, Antonia Terezinha Teza

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

Central em Liquidação, Candido Davi Perez, Celestino Gonçalves da 

Cunha, João Carlos Marta

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio dos 

autores sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, área de 

1.000,00m² (mil metros quadrados), identificado pelo lote urbano n. 04, 

quadra n. CE-3, loteamento Embrião Urbano Carlinda, no município de 

Carlinda/MT, CEP 78587-000, objeto da matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI 

da Comarca de Alta Floresta/MTe, por conseguinte, julgo extinto o feito 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Por fim, defiro os benefícios da Justiça Gratuita em favor da 

Requerida e deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de 

averbação ao CRI local, fazendo-se acompanhar de:a) cópia da presente 

sentença (artigo 1.238 do Código Civil) juntamente com a certidão de 

trânsito em julgado da sentença;b) nome completo da parte Requerente;c) 

indicar o registro anterior (matrícula), qual seja: Matrícula n. 697, livro 2-C 

(conforme informando à fl. 16); d) Cópia autenticada das seguintes peças 

processuais: sentença/acórdão e planta do imóvel (fl. 43).e) cópia da 

folha do demonstrativo do carnê do IPTU, se o imóvel for urbano. Sendo 

rural, apresentar certidão negativa do ITR ou o comprovante de pagamento 

dos últimos 05 anos desse. Apresentar ainda comprovante de pagamento 

do CCIR (...), bem como das custas pela expedição do presente 

mandando, visto que é beneficiária da justiça gratuita, de acordo com o 

artigo 98, §1º do CPC, devendo apenas proceder ao pagamento do 

ITBI.Caso não haja nos autos todos os documentos necessários para a 

expedição do referido mandando, INTIME-SE a parte Requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, instrua os autos com os mesmo, sob pena 

de arquivamento do feito, servindo, em decorrência disso, a presente 

sentença meramente declaratória da aquisição da propriedade imóvel.Por 

fim, remetam-se os autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125141 Nr: 2460-34.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anthenor Ferreira de Queiroz, Julieta Grandini de 

Queiroz

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

Central em Liquidação, Anthenor Ferreira de Queiroz, Edson Aparecido 

Constantino, Marco Aurelio Ajada

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio dos 

autores sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, imóvel de 

360m² (trezentos e sessenta metros quadrados), identificado pelo lote 

urbano n. 13, quadra n. RS-10, loteamento Residencial Carlinda I, objeto da 

matrícula n. 1.403, livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT e, por 

conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Por fim, defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita em favor da Requerida e deixo de condená-la ao 

p a g a m e n t o  d a s  c u s t a s  p r o c e s s u a i s  e  h o n o r á r i o s 

advocatícios.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, EXPEÇA-SE mandado de averbação ao CRI local, 

fazendo-se acompanhar de:a) cópia da presente sentença (artigo 1.238 

do Código Civil) juntamente com a certidão de trânsito em julgado da 

sentença;b) nome completo da parte Requerente;c) indicar o registro 

anterior (matrícula), qual seja: Matrícula n. 697, livro 2-C (conforme 

informando à fl. 16); d) Cópia autenticada das seguintes peças 

processuais: sentença/acórdão e planta do imóvel (fl. 43).e) cópia da 

folha do demonstrativo do carnê do IPTU, se o imóvel for urbano. 

(...)Consigno, por fim, que a parte Requerente é isenta dos demais 

documentos do serviço Registral e Notarial, bem como das custas pela 

expedição do presente mandando, visto que é beneficiária da justiça 

gratuita, de acordo com o artigo 98, §1º do CPC, devendo apenas 

proceder ao pagamento do ITBI.Caso não haja nos autos todos os 

documentos necessários para a expedição do referido mandando, 

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

instrua os autos com os mesmo, sob pena de arquivamento do feito, 

servindo, em decorrência disso, a presente sentença meramente 

declaratória da aquisição da propriedade imóvel.Por fim, remetam-se os 

autos AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134877 Nr: 271-49.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Machado Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Carlos Andrade, Francisco Teixeira 

do Nascimento, Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em 

Liquidação, Jose Pinheiro de Souza

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:12607/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio do 

autor sobre o imóvel descrito na petição inicial, qual seja, o imóvel de lote 

urbano n. 16, quadra n. CW-8, loteamento Embrião Urbano Carlinda, no 

município de Carlinda/MT, CEP 78587-000, objeto da matrícula n. 1.403, 

livro 2G do CRI da Comarca de Alta Floresta/MT e, por conseguinte, julgo 

extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 

85, § 2° do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em 

julgado,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38051 Nr: 3152-82.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iltro Quintiliano Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:OAB/MT 

9.563

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 232).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 
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PROVISÓRIO, até a data de 27 de dezembro de 2018, podendo o 

Requerente a qualquer momento solicitar o desarquivamento para as 

diligências necessárias.

Decorrido o prazo acima determinado, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125001 Nr: 2371-11.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Venceslau de Brito, Cleonice Moreira

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

Central em Liquidação, Adail Pereira dos Santos, Aparecido Diomazio, 

Benedito Edvar da Paixâo

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Rolff Milani de Carvalho - OAB:84441/SP

 Vistos.

Diante da manifestação de fl. 119 e documentos de fls. 120/123, INTIME-SE 

a Parte Ré, bem como a Fazenda Pública da União, Estado e Município de 

Carlinda para, querendo, manifestem-se nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo acima assinalado, com ou sem a manifestação das 

Partes, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102225 Nr: 3859-06.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vinícius de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Marcelo Vinícius de Miranda, todos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 109, a Exequente peticionou informando que o débito foi quitado em 

sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

 Isto posto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inexistente a determinação de expedição de oficio ao CRI local, para baixar 

eventual restrição, eis que não houve a formalização da penhora nos 

autos.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e anotações de 

estilo. Arquive-se.

Expeça-se o necessário. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106968 Nr: 2307-69.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. Dela Justina - EPP, Lindomar Elias Dela 

Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 135).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1984 Nr: 10-17.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rose Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda

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

- OAB:16.691-A/MT

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

OAB:3624/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de consulta via sistema ANOREG, tendo em vista não 

possuir este Magistrado acesso ao mesmo, por outro lado, DEFIRO o 

pedido de buscas via sistema INFOJUD, devendo o presente feito tramitar 

sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37479 Nr: 2935-39.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda., Rodrigo Rahal, Andrea 

Maura Sacioto Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros dos 

executados, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 178-v (R$42.774,67).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 16567 Nr: 1693-50.2002.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Luiz Soares da Silva

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Rode - OAB:MT 9.447

 Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.Por fim, 

m a n t e n h o  a  s e n t e n ç a  d e 

fls.261/264.Publique-se.Registra-se.Intima-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 19781 Nr: 3422-14.2002.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Tour Viagens e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON DE CARVALHO - 

OAB:12068, Luana Liporace Pires da Silva - OAB:12223

 Vistos. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pela UNIÃO – 

FAZENDA PÚBLICA NACIONAL em face de FLORESTA TOUR VIAGENS E 

TURISMO LTDA. Conforme ficou consignado nos Embargos à Execução 

Fiscal (Código Apolo 24476), houve a prescrição do crédito tributário que 

embasou o ajuizamento da presente ação executiva. No caso em tela, 

trata-se de ação de execução fiscal proposta pela União, embasada na 

certidão de dívida ativa acostada nos autos, referente à multa decorrente 

da entrega intempestiva da declaração de imposto de renda. É cediço que 

a contagem do prazo prescricional dos créditos tributários se inicia com 

sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174, caput do CTN, sendo 

que a constituição definitiva do crédito exequendo ocorre com a 

notificação do sujeito passivo acerca do lançamento. Analisando 

minuciosamente os autos, constata-se que ocorreu a prescrição do 

crédito tributário objeto de execução, porquanto decorreu o prazo de 05 

(cinco) anos a partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida com a 

notificação do executado no dia 22/07/1997 até a data do ajuizamento da 

ação de execução fiscal (26/09/2002) sem ocorrer a cobrança do referido 

crédito tributário e sem a ocorrência de causas interruptivas da 

prescrição, em consonância com o artigo 174 do Código Tributário 

Nacional. Com efeito, decorridos até a data da propositura da ação de 

execução fiscal mais de 05 (cinco) anos a contar da constituição definitiva 

do crédito, mediante a notificação do devedor, sem que tenha ocorrido 

causa interruptiva alguma da prescrição (art. 174 do CTN), imperativa a 

extinção do crédito executado descrito na Certidão de Dívida Ativa. (...) 

Destarte, ocorrida a prescrição antes da propositura da ação, impõe-se a 

decretação, nos termos do artigo 219, § 5º, do CPC e da Súmula 409 do 

STJ. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação de execução fiscal com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil e da Súmula nº 409 do STJ. Sem custas e honorários 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37479 Nr: 2935-39.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda., Rodrigo Rahal, Andrea 

Maura Sacioto Rahal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(a) 

executado(a) acerca do bloqueio judicial em ativos financeiros do(s) 

requerido(s) realizado pelo sistema Bacenjud conforme documentos de 

fls. 191/193, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114129 Nr: 2588-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Chrystian Gil Castro Cunha Okada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edna da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, Karla C. Watanabe Archer - OAB:16468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola De Carli - 

OAB:9469/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do(a) 

requerido(a) acerca do bloqueio judicial em ativos financeiros do(s) 

requerido(s) pelo sistema Bacenjud conforme documentos de fls. 161/162, 

para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14700 Nr: 171-85.2002.811.0007

 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): Silvana Gregório

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da Carta 

Precatória devolvida de fls. 406/411, bem como para requerer o que 

entender de direito para o regular prosseguimento da ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 106095 Nr: 1361-97.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jordana Boldori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilto Correia de Morais (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jordana Boldori - 

OAB:13915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sálua Gazali - OAB:6.278/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para apresentar o cálculo atualizado, incluindo o valor da 

multa, bem como para indicar bens do executado passíveis de penhora, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 15747 Nr: 844-78.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mark Freitas Consultoria e Assesoria ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eneas Paes de Arruda - 

OAB:2273

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do executado 

MARK FREITAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 

72.591.712/001-33), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

 Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via BacenJud, a 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 335 (R$ 65.808,36).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao 

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 148133

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Sebastiana Bento Gonçalves

Advogado(s): -

Requerido: Tagiane Jacomini

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 Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 27/02/2018 às 14:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264289 Nr: 15697-76.2017.811.0004

 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: ARV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO a 

guarda provisória de VITOR EMANUEL CASTRO ALMEIDA à requerente 

LAURA CASTRO ALMEIDA, nos termos do artigo 33 da Lei nº8.069/90.9. 

SERVE CÓPIA DESTA DECISÃO como termo de guarda, assumindo o 

guardião todos os deveres inerentes à obrigação.10.CITE-SE a requerida, 

no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de 

conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 27 DE MARÇO DE 2018, 

ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).11.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).12.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. 13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos 

termos do art.98, §3º, CPC/2015.14.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254704 Nr: 9413-52.2017.811.0004

 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: Genilda Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delzuita Pereira Gaspar Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:MT 20.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio Rodrigues 

dos Santos - OAB:MT 17.066

 Vistos.

1.RETIFICO a sentença de fl.69, de modo que as partes ficam dispensadas 

do pagamento de custas remanescentes, se houver (art.90, §3º, 

CPC/2015).

2.No mais, CUMPRA-SE integramente a sentença retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2279 Nr: 1280-22.1997.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lundgren Irmãos Tecidos S/A, Herman Ralf 

Lundgren, Dirk Herman Mitteldorf, Samuel Silveira dos Santos, Gertrud 

Koch Lundgren

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felippe Zeraik - OAB:30397

 VISTOS.

1. Considerando a ordem de preferência elencada nos artigos 835, 

CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de penhora por meio do 

Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome do (a) executado (a).

2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta corrente e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor (a), até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

- cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.

- não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 60 de 723



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9502/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.: 270183 Nr: 1150-94.2018.811.0004

 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: AMdsB, LdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

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

de Mato Grosso - OAB:

 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 15h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos 

termos do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu 

advogado e NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. 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, do CPC/2015).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. FIXO os alimentos provisórios à razão de 40% (quarenta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, que deverão ser depositados na Conta 

Poupança nº 00046143-1, operação nº 013, agência nº 3297, na Caixa 

Econômica Federal, em nome de LUDIMILA DE SOUZA SILVA, até o dia 10 

(dez) de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 

5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório dos autos.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270755 Nr: 1499-97.2018.811.0004

 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: BHDF, MFDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 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 17 DE 

ABRIL DE 2018, às 17h30min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 695, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado e 

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público, se for o caso.

3. 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, do CPC/2015).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição, 

ressaltando-se que o não comparecimento da parte autora acarretará o 

arquivamento do pedido, enquanto a ausência do réu importará em revelia, 

além de confissão quanto à matéria de fato, nos termos do art. 7º, da Lei 

nº. 5.478/68.

5. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 6. FIXO os alimentos provisórios à razão de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente no país, que deverão ser repassados diretamente à 

Requerente, até o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o 

disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório 

dos autos.

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192027 Nr: 11718-14.2014.811.0004

 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: Guilhermina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Borges Custorio Almeida, Sérgio Alves 

Souza, Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Verifica-se dos autos que o Requerido SÉRGIO ALVES SOUZA, 

embora devidamente citado (fls. 227/228), deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para contestação (fls. 230), motivo pelo qual DECRETO A SUA 

REVELIA.

2. No que tange ao Requerido EURÍPEDES LUIZ ESTEVES, citado por edital 

(fls. 232/234 e 236), NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca, como 

Curador Especial, para apresentação da defesa, no prazo legal, nos 

termos do art. 72, II, do CPC/2015.

3. Após, a manifestação da defesa, INTIME-SE a parte Autora para, 

querendo, apresentar impugnação às contestações.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215990 Nr: 459-51.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nuria Angelica Ferreira da Silva Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A da Comarca de 

Rondonópolis - Agência 0252-6

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido retro, INTIME-SE pessoalmente o requerente para 

comparecer à Defensoria Pública a fim de promover o andamento do feito, 

nos moldes do Art. 186, §2°, CPC/2015.

2.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232577 Nr: 10884-40.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair da Silva - Generos Alimentícios - ME, Jair 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 
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OAB:MT 2.606

 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.: 238547 Nr: 15184-45.2016.811.0004

 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): A. L. CHERIVATY NELORE J.A - ME, Andre 

Luiz Cherivaty

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido em fls. 76.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248611 Nr: 5291-93.2017.811.0004

 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: Andrea Oliveira Lima, Luanna Jhyadoman Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilvan da Silva Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 74, conforme requerido. SUSPENDO o feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias.

2. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Autora para que se manifeste 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.: 261105 Nr: 13695-36.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VJDS, Edyanne Soares Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretária de Educação, Município de Barra do 

Garças - MT, Roberto Ângelo de Farias (Prefeito)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Em atenção ao último parágrafo antes da epígrafe “conclusão”, ressalto 

que é simples comprovar a negativa, basta que antes do ajuizamento da 

ação, v.g., se notifique extrajudicialmente o município mediante AR fixando 

prazo razoável para resposta e juntar nos autos cópia. Aliás, é isso que 

faz a Defensoria Pública e o Ministério Público nos casos em que atuam.

2.Portanto, REJEITO os embargos de declaração de fls.34/37.

3.Cumpra-se integralmente a decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261412 Nr: 13873-82.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giorge Antonio Sai.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a Certidão à fl. 259, e a consequente ausência do 

requerido na sessão de conciliação, REDESIGNO a audiência de 

Mediação/conciliação para o dia 13 DE MARÇO DE 2018, às 17h00min 

(Horário de Mato Grosso).

2. CITE-SE o requerido, no endereço declinado na petição de fl. 261, qual 

seja: Avenida Ministro João Alberto, nº 796, Setor Bela Vista, cidade de 

Aragarças/GO, CEP: 76240-000, telefones: (66) 99245-2460 e (66) 

99979-9798.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266928 Nr: 17320-78.2017.811.0004

 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: Alexandre Marques, Tomiko Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves da Silva, José Rosa Bispo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ausente o 

recolhimento do valor correspondente a caução, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência.13.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 17h (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).14.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/2015.15.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. 16.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61082 Nr: 4210-95.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.V.T.ALVARES - ME, Lilian Vilela Torres 

Alvares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE pessoalmente o requerente para promover o andamento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do 
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art. 485, §1º, CPC/2015.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94852 Nr: 8619-12.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio Regional de Alimentos Ltda, 

Fernando Mendonça França, Leonardo Rodrigues Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO FLORENTINO 

PEREIRA - OAB:201996

 Vistos.

1.Realmente a Fazenda Pública teve tempo de sobra para se manifestar 

quanto à petição de fls.112/114 e documentos que a acompanham, os 

q u a i s  c o n t ê m  r a z o á v e i s  i n d í c i o s  d e  q u e  t o d o  o 

parcelamento/compensação foi adimplido, sobretudo se somado ao extrato 

de fl.133.

2.Na petição de fl.125, o Estado, apesar de frisar o inadimplemento, 

sequer fez menção aos documentos juntados pelo devedor.

3.Assim, realmente não é nada coerente que a quantia objeto de 

constrição continue bloqueada, visto que demonstrados por meio de 

documentos elementos probatórios razoáveis referentes ao pagamento do 

débito.

4.Destarte, DEFIRO o pedido retro e, por conseguinte, DETERMINO seja 

expedido alvará em favor da empresa devedora liberando os valores 

objeto de penhora online.

5.FIXO o prazo de 10 (dez) dias para manifestação do Estado, sob pena 

de concordância tácita e consequente extinção do feito com fundamento 

no pagamento.

6.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160041 Nr: 456-38.2012.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: Alziria Montello da Silva, Eli Mota da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana da Silva Carvalho Neta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT, Maurício Sales Ferreira de Moraes - 

OAB:MT/14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 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 a executada para que se manifestem acerca dos cálculos 

apresentados à fl. 310v no prazo de 10 (dez) dias.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161808 Nr: 2787-90.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divina da Silva Arruda, Divina da Silva Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Depreende-se dos autos que foram infrutíferas todas as tentativas de 

citação pessoal da parte requerida.

2. Dessa forma, DEFIRO a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme requerido às fls. 56/57.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164927 Nr: 6841-02.2012.811.0004

 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: Cícero Gomes Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista o teor da petição retro, NOMEIO como perito, em 

substituição, o médico PABLO THEODORO BARROS BRITO, podendo ser 

encontrado na Av, Presidente Vargas, nº 802 - 2º piso - Bairro Centro, 

nesta cidade.

2. INTIME-SE o perito nomeado para realizar a perícia médica nos exatos 

termos da decisão de fl. 214.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 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. CHAMO O FEITO À ORDEM e revogo o item 2. da decisão de fl. 115.

2. INTIME-SE o executado para pagar o montante demonstrado, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10%, acrescido de honorários 

advocatícios de 10%, com fundamento no art. 523, § 1º do CPC/2015.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182342 Nr: 4098-48.2014.811.0004

 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: Genecy Alves Soares Siqueira, Gentil Ribeiro da Silva, 

Geraldo Alves Feitosa, Getulio José Ferreira, Geraldo David Barbosa, Hélio 

Silva Ribeiro, Irani Pereira Longuinho, Idenio Divino Teodoro Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fl. 270, uma vez que imprescindível a realização de 

perícia contábil para aferir o “quantum debeatur” controverso.

2. Portanto, DETERMINO a realização de perícia contábil e, para tanto, 

NOMEIO perito Contabilista JOÃO BOSCO DE SOUSA PARREIRA, CRC/MT 

nº. 006460000, com endereço na Rua Goiás, 830, sala 02, 1º andar, 

Centro, nesta cidade.

3. INTIME-SE o perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se aceita a nomeação, bem como apresente sua proposta de 

honorários (Art. 465, §2º, CPC/2015).

4. Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para ulterior 

deliberação.

5. No caso de aceitação da nomeação e apresentação dos honorários, 

INTIME-SE a parte executada, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias 

deposite os valores relativos aos honorários, sob pena de preclusão.

6. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

apresentarem os quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).

7. Efetuado o depósito dos valores relativos aos honorários periciais, 

INTIME-SE, pessoalmente, o expert nomeado, com cópia dos quesitos 

formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 (trinta) dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 63 de 723



contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data agendada 

para o ato o mais breve possível.

8. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

9. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191060 Nr: 11070-34.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Alves Neres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Ailton da Cunha - 

OAB:22489

 VISTOS.

1. Tendo em vista a ausência de bens penhoráveis, DEFIRO o pedido de fl. 

140 e SUSPENDO o processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no 

art. 921, III, CPC/2015.

 2. Decorrido o prazo da suspensão, INTIME-SE pessoalmente a parte 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192129 Nr: 11777-02.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. M. de Lima - Me, Maria Luiza Marques de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando que não há informações nos autos acerca da expedição 

de mandado para endereço indicado às fls. 43, CERTIFIQUE-SE seu 

cumprimento, ou caso negativo, EXPEÇA-SE o devido mandado de citação, 

devendo ser intimada a parte exequente para depositar diligência para o 

oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197338 Nr: 2097-56.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fama Moto Peças Ltda, Elismar Machado 

Fernandes, Vaniuda Inácio de Carvalho Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:0, 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 

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.: 200951 Nr: 4357-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vainer Ormindo Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/O, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos para decisão.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211642 Nr: 10463-84.2015.811.0004

 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: Celso Serafim da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Leandro Ruwer - 

OAB:MT 11.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a informação do médico nomeado quanto sua 

impossibilidade (fl. 131), NOMEIO como perito, em substituição, o médico 

ortopedista, Dr. KWONG CHUN CHEUNG, para realizar a perícia nos termos 

da decisão de fls. 120v/121 podendo ser encontrado no Hospital e Pronto 

Socorro Milton Pessoa Morbeck, nesta urbe.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244311 Nr: 2278-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roger Lira Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 51).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266763 Nr: 17200-35.2017.811.0004

 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: ADdJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: halaiany Figueredo silva - 

OAB:17912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, com fundamento no art. 300, CPC/2015, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada, suspendendo ALAN DIOGNES DE JESUS 

SANTOS da obrigação de prestar alimentos às suas filhas NATHALIA 

CAROLINY DIAS DOS SANTOS E ISA MARIANA DIAS DOS SANTOS. 11. 

Ademais, INTIME-SE aparte autora com a finalidade de regularizar o polo 

passivo da presente ação de exoneração de alimentos, já que nele devem 

figurar as alimentandas e não a genitora destas. 12. Após, CITEM-SE as 

requeridas para, em querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.13. Ciência ao Ministério Público.14. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270492 Nr: 1346-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORI PEDO ME, Aldori Pedó

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. 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.: 270535 Nr: 1372-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Selvino Colle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno de Moraes, Lusdalva Vilela 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 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.: 200 Nr: 13-25.1991.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curinga dos Pneus Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Naves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LUCIA ARAUJO 

LEANDRO - OAB:OAB/GO 14.688, WANISSE ARAUJO DE SANTANA 

LEANDRO - OAB:20868/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte exequente para apresentar planilha atualizada do 

valor do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem-me conclusos para decisão.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42607 Nr: 949-93.2004.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Domingos Ferro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enésio Delatore da Sailva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gélcio José Silva - OAB:9.529, 

luis da cunha - OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A, Valter Ferro de Moraes - OAB:3003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalva Rodrigues Ferreira da 

Silva - OAB:GO 9.467, Hans Norman Joesting - OAB:Oab/MT 1609-A, 

João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Vistos.

1. Diante da informação da existência de objeto apreendido (fls. 61), que 

não mais interessa ao feito, conforme certidão de fls. 723, DECLARO o 

perdimento do objeto apreendido em favor da União, com base no art. 91, 

inciso II, alínea "a", do Código Penal e DETERMINO o encaminhamento à 

Diretoria do Foro para que seja providenciada a destruição.

2. Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 3. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 155790 Nr: 7860-77.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenner Ferreira Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Luceia Fatima Ribeiro Leite - OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO 

GARÇAS - MT em face de KENNER FERREIRA CARNEIRO.

2. Às fls. 94/95, o exequente informa o pagamento da dívida. Ademais, 

requer a extinção do feito com fulcro no art. 924, II do CPC/15.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação de fls. 94/95, o débito cobrado em juízo, fora 

realmente quitado pelo executado.

5. Diante do exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, 

JULGO EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil c/c art. 156, I do Código Tributário Nacional.

6. Com custas pelo executado.

7. DETERMINO o levantamento de eventual penhora existente, bem como o 

desbloqueio de contas do executado.

8. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

9. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163043 Nr: 4429-98.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseane Nunes Gouveia Santos, Gervásio Barbosa 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Mayra Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - 

OAB:13180-E - MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552

 Vistos.

1.Com fundamento no art.313, V, “b”, CPC/2015, SUSPENDO O PROCESSO 

até que sejam finalizadas as providencias probatórias determinadas nos 

autos apensos (CÓD.163719).

2.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163719 Nr: 5363-56.2012.811.0004

 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: Auto Mayra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseane Nunes Gouveia Santos, Gervásio 

Barbosa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Luiz de Moura - 

OAB:19.945/MT, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:MT/9.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Costa Mendes - 

OAB:Mg 101.668

 Vistos.

1.Em razão do resultado obtido via bacenjud, primeiramente DETERMINO 

seja expedida carta precatória para a oitiva da senhora Melissa, na 

condição de testemunha, no endereço encontra via Bacenjud, conforme 

decisão de fl.326.

2.Em que pese a parte requerente ter desistido da oitiva do senhor 

Alcides, cuida-se na verdade de testemunha do juízo (art.370, CPC/2015), 

de modo que DETERMINO seja expedida necessária carta precatória, 

igualmente nos moldes da decisão de fl.326.

3.Juntadas nos autos as precatórias cumpridas, INTIMEM-SE as partes 

para apresentar alegações finais no prazo legal e, após, conclusos.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164791 Nr: 6634-03.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Paz de Oliveira Me, Gustavo Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos de 

Suspensão de Segurança n.º 2.899 – MT (2017/0159664-5), DETERMINO 

que seja cumprido o mandado de citação/intimação independentemente do 

pagamento de despesas.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 183938 Nr: 5434-87.2014.811.0004

 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: Antônio Ghiovani Moreira Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Resplande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o acórdão de fls. 137/139, cujo teor proveu o Recurso de 

Apelação, anulando, pois, a sentença de fls. 80/83v, bem como o não 

conhecimento do Recurso Especial consoante decisão de fls. 160, 

RECONHEÇO a legitimidade ativa de Antônio Ghiovani Moreira Peres.

 2. Ademais, não havendo outras preliminares e inexistindo vícios 

processuais a serem corrigidos de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

3. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas a serem 

produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, voltem-me os autos conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192118 Nr: 11770-10.2014.811.0004

 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: Cleunice Dias Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Marcos José Zampieri, Juliana Silveira Carvalho, Euripedes Luiz 

Esteves, Rafael Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, Peter Joy Sousa das Dores - 

OAB:16.485, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Vistos.

1.Não obstante o feito já tenha sido saneado, prudente se faz a 

comprovação pelos autores de quem é o atual representante da E. L. 

ESTEVES IMOBILIÁRIA, a fim de evitar qualquer futura alegação de 

nulidade.

2.Desse modo, FIXO O PRAZO de 10 (dez) dias para a parte requerente 

juntar nos documentação comprovando quem são os atuais representante 

da pessoa jurídica requerida.

3.Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192928 Nr: 12318-35.2014.811.0004

 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: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Rocha Dutra, Estado de Mato 

Grosso, Município de Cuiabá - MT, UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VITOR MURATA 

COSTA - OAB:11219, Patricia Capeleiro - OAB:, PEDRO OVELAR - 

OAB:6270/MT

 Vistos.

1. DEFIRO a produção de provas orais consistentes na oitiva de 

testemunhas e no depoimento pessoal da parte autora, com fundamento 

no art. 370, CPC/2015 e, desde já, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento PARA O DIA 11 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15h (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual 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 (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4. Uma vez deferido o pedido de depoimento pessoal da parte autora, 
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INTIME-SE-A pessoalmente para comparecer na audiência designada, sob 

pena de confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200945 Nr: 4352-84.2015.811.0004

 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: Márcia Rêgo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1.Tendo em vista a informação de fl. 108, NOMEIO em substituição ao 

perito designado à fl. 105, o médico ortopedista Dr. KWONG CHUN 

CHEUNG, que atende pelo Sistema de Saúde do Município.

2.INTIME-SE o perito nomeado para realizar a perícia médica nos exatos 

termos da decisão de fls. 82/83.

3.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211329 Nr: 10281-98.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indaina Indústria & Comércio de Artefatos de 

Cimento Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Vistos.

1.Apesar de não ter havido uma decisão judicial, verifica-se que já houve 

concordância da parte com exequente com o parcelamento, tendo a sua 

oposição se restringido ao valor dos depósitos (fls.76/79).

2.Haja vista que ainda não foram adimplidas todas as prestações, 

MANTENHO a constrição outrora realizada sobre o veículo da parte 

devedora.

3.Ademais, DETERMINO a expedição de alvará com relação aos valores 

até então depositados, dado que eventual apelação da sentença proferida 

nos embargos não tem efeito suspensivo (art.1.012, §1º, II, CPC/2015).

4.Liberados os valores, FIXO o prazo de 10 (dez) dias para o exequente 

juntar nos autos planilha atualizada do débito, obedecendo-se aos 

parâmetros delineados no art.524, CPC/2015.

5.Com o cálculo nos autos, sem necessidade de conclusão, INTIME-SE o 

executado para se manifestar também em 10 dias.

6.Tudo cumprido, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211882 Nr: 10604-06.2015.811.0004

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VdSA, VdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdBdG-M

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer e prestar serviço de saúde c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por VITÓRIA DA SILVA ALVES, 

representada por sua genitora VALQUIRIA DA SILVA DIAS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT.

2. Às fls. 195, a parte Autora requer a desistência da ação e a 

consequente extinção do feito.

3. Oportunizado a se manifestar o Município de Barra do Garças/MT se 

manifestou favorável, pugnando pela extinção do processo sem resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, VIII, CPC/2015.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus efeitos legais 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, CPC/2015.

6. SEM custas e honorários, dada a gratuidade da justiça (fl. 67).

 7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217224 Nr: 1164-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indaina Indústria & Comércio de Artefatos de Cimento 

Ltda, Ariovaldo Nunes, Isoldina Nunes Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Oliveira Litran - 

OAB:MT 18.417, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida nos embargos, devendo a 

execução prosseguir em seus ulteriores termos, resolvendo o mérito da 

demanda, nos termos do art.487, I, CPC/2015.14.Por consequência, 

CONDENO a parte embargante no pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 15% sobre o valor 

atualizado da causa pelo IPCA, com fundamento no art.85, §2º, 

CPC/2015.15.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220346 Nr: 3040-39.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GRECZYSZN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 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.: 245276 Nr: 3006-30.2017.811.0004

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. da Costa Barbosa - Modas, Ana Lúcia da 

Costa Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos de 

Suspensão de Segurança n.º 2.899 – MT (2017/0159664-5), DETERMINO 

que seja cumprido o mandado de citação/intimação independentemente do 

pagamento de despesas.

2.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245324 Nr: 3054-86.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Taques, Adjalba Corrêa Taques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

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 

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.: 270146 Nr: 1133-58.2018.811.0004

 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: Wander Gonçalves da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayane da Cruz Machado - 

OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. COLHA-SE o parecer do Ministério Público, na qualidade de Curador dos 

Registros Públicos (art. 109 da Lei 6.015/73), e voltem-me conclusos.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270535 Nr: 1372-62.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Selvino Colle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Bueno de Moraes, Lusdalva Vilela 

Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. 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.: 178647 Nr: 605-63.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAL, AAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de execução de alimentos ajuizada por ARTHUR ALVES LUZ, 

representado por sua genitora ADNA ALVES DUARTE.

 2. Determinada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento 

ao feito, constatou-se ela não reside mais no endereço informado na inicial 

(fls. 74/75).

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Verifico que foi procedida à tentativa de intimação pessoal da parte 

requerente, contudo, não foi possível sua concretização, uma vez que 

nos endereços informados ela não foi encontrada, conforme certidões de 

fls. 74/75. Assim, a parte requerente descurou da sua obrigação 

processual de atualizar o seu endereço, conforme art. 274, parágrafo 

único, CPC/2015, in verbis:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

5. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, considerando 

que a parte autora deixou de praticar diligência que lhe competia, 

abandonando o processo por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

7. SEM custas e honorários advocatícios, dada a gratuidade da justiça (fls. 

13).

 8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.
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2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270561 Nr: 1387-31.2018.811.0004

 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: Lares Materiais Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES 

ELÉTRICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO 

a intimação do requerido para que proceda a exclusão do nome do autor 

no protesto referente ao débito mencionado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por dia de descumprimento. 10.CITE-SE a requerida, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 18 DE ABRIL DE 2018, ÀS 16h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).11.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).12.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. 13.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173126 Nr: 6283-93.2013.811.0004

 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: André Luiz de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra-Previ - Fundo Contábil do Município de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255, LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - OAB:15784, 

MAYKON PEREIRA ARAUJO - OAB:20068/O, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos

1.INTIME-SE o requerente para se manifestar em relação a petição de fls. 

121/127, no prazo de 15 (quinze) dias.

2.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 232729 Nr: 11021-22.2016.811.0004

 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: CSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdM, ANN, DBHNS, TdJC, WNB, CdON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Ruyderlan Ferreira 

Lessa - OAB:RR 386-N

 No caso em tela, ao compulsar o feito constato que fora regularmente 

citados os réus:1.Antônio Gouveia de Moraes, fls. 31;2.Artur Nogueira 

Neto, fls. 52;3.Wellber Nogueira Barros fls. 55;4.David Bem Hur Nogueira 

Silva, fls. 27v;Por outro lado observo que as requeridas Terezinha de 

Jesus Chaves representante legal de Lhayane Nogueira Chaves e Camila 

de Oliveira Nogueira não foram encontradas em mais de uma ocasião, 

tendo, inclusive, sido efetuada busca de endereço em sistema eletrônico 

conveniado, sem, contudo obter êxito. Quanto ao pedido de exclusão da 

parte, entendo que não é o caso de deferimento haja vista que o polo 

passivo, no caso dos autos representa o ESPÓLIO/SUCESSORES do de 

cujus VIBALDO NOGUEIRA BARROS, falecido em 2012. E, a exclusão dos 

sucessores Lhayane Nogueira Chaves e Camila de Oliveira Nogueira 

causaria a nulidade do feito, razão pela qual o indeferimento do intento é 

medida que se impõe. Por outro lado, entendo ser o caso de citação das 

referidas corrés, via edital, por vislumbrar que já se esgotaram os meios 

possíveis para que fossem localizadas e cientificadas pessoalmente 

acerca desta contenda. Portanto, presentes os requisitos do artigo 256, 

inciso I e § 3º c/c o art. 257 I, ambos do CPC.Posto isto, INDEFIRO o pedido 

de exclusão das rés formulado às folhas 64, DETERMINANDO, por 

conseguinte a citação das referidas partes, VIA EDITAL com o prazo de 

20 DIAS, forte no artigo 257, III do CPC.Decorrido o prazo sem 

apresentação de resposta, remeta-se o feito à DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL, para fins do Parágrafo Único do artigo 72 do CPC.Cumprido os 

atos supramencionados, havendo interesse de incapaz (Ré), abra-se 

vista ao Ministério Público a fim de que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias. Somente após o cumprimento de todas as determinações é 

que o feito deve vir-me concluso para SANEAMENTO, observando-se o 

disposto nos artigos 139, IX e 357 e ss. do CPC.Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42161 Nr: 4532-86.2004.811.0004

 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: EdSS, APdSS, LSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - 

OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLÓVIS BARROS 

MARQUES, para devolução dos autos nº 4532-86.2004.811.0004, 

Protocolo 42161, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240072 Nr: 16301-71.2016.811.0004

 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: Drogaria Emergência Ltda Me

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Araújo e Silva - 

OAB:GO 47.564, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO AUGUSTO 

SANTOS DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

16301-71.2016.811.0004, Protocolo 240072, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174756 Nr: 8257-68.2013.811.0004

 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: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIO CESAR C. DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 8257-68.2013.811.0004, Protocolo 

174756, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179828 Nr: 1797-31.2014.811.0004

 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: Herondino Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Rodrigues Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, 

Weliton Marcos Rodrigues de Oliveira - OAB:14005/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIO CESAR C. DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 1797-31.2014.811.0004, Protocolo 

179828, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181060 Nr: 2953-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos José Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herondino Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:MT 9.180

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIO CESAR C. DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 2953-54.2014.811.0004, Protocolo 

181060, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216155 Nr: 551-29.2016.811.0004

 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: LFEBdSeR, EBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdCR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Krachinski Duarte - 

OAB:PR/45.095, Sergio Masanabu Nakatani - OAB:48.904 OAB/PR

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação daparte requerida, via 

DJE, para manifestação sobre os embargos de declaração de folhas 

125/128, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 225903 Nr: 6430-17.2016.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Eduardo Simões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Baldarena Simões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Chieco - OAB:SP 

206.504, Camila Leracitano Macedo Maia - OAB:206.597, Renata Mei 

Hsu Guimarães - OAB:86.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dina Darc Ferreira Lima 

Carsoso - OAB:SP 41.594

 Vistos.

 Cuida-se de CARTA PRECATÓRIA oriunda da Comarca de Mogi das 

Cruzes – SP.

Já havendo sido concluída a perícia, DEFIRO o pedido de fls. 274/275, pelo 

que DETERMINO que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias efetue o 

depósito concernente à quitação dos 50% restantes dos honorários 

periciais, na forma estipulada na decisão de fls. 100 e verso.

 Efetuado o depósito, desde já fica autorizado o levantamento pelo Sr. 

Perito Judicial.

Em seguida, levantado os honorários, abra-se vista ao DD. Perito para que 

preste os esclarecimentos necessários requeridos às folhas 226/227.

Após, voltem-me para análise da impugnação.

Intimem-se.

 As providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 8022-04.2013.811.0004

 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: Espólio de Cassimira Ribeiro de Carvalho, Maria Dilsa 

Carvalho Santana, Marcio Venancio de Matos, Alenilson Oliveira Carvalho, 

Marcia Cristina Carvalho de Matos, Maria Vânia Venâncio de Matos Lima, 

Jessica Carvalho de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Ademir Ramos Cotrim, 

José Alves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:9707-B, Daniella Silva Souza - OAB:MT/21710/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Intimação da parte autora da audiência designada:Trata-se de AÇÃO 

USUCAPIÃO movida por ESPÓLIO DE CASSIMIRA RIBEIRO DE CARVALHO 

em desfavor do E.L. ESTEVES IMOBILIÁRIA E OUTROS. Tendo em vista 

que este magistrado estará de licença médica no período de 11 a 20 de 

outubro de 2017, REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 21 de 

fevereiro de 2018, quarta-feira, às 13:00 horas (Horário de Mato Grosso). 

Intimem-se as partes para comparecerem na audiência designada. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267262 Nr: 17506-04.2017.811.0004

 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: NSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanusa Ferreira de Sena 

Brandão - OAB:MT 17.339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 18,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265076 Nr: 16218-21.2017.811.0004

 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: Altino José Neres Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Oliveira da Silva, Teresa Cristina Iglesias 

Alves Pereira, Eliel Gualberto Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Marcos Adorno Santos - 

OAB:18.487 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 16218-21.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº: 265076

Vistos.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores 

movida por ALTINO JOSÉ NERES PENA em desfavor de MAX OLIVEIRA DA 

SILVA, TERESA CRISTINA IGLESIAS ALVES PEREIRA E ELIEL 

GUALBERTO REZENDE, todos qualificados nos autos.
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Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial às 

fls. 40, apresentou documentos que demonstram riqueza do mesmo, 

estando apto a arcar com custas e despesas processuais. Nesse sentido, 

INDEFIRO o pedido de benefício da gratuidade da justiça,

 INTIME-SE o requerente para quitar as custas iniciais e despesas 

processuais, na forma do art. 82 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 244343 Nr: 2298-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia, Antonio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), através da Guia competente, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 223678 Nr: 5073-02.2016.811.0004

 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: LFdSF, VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930, Carlos Antonio Mecena de Oliveira - OAB:MT 13.558

 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 cot 

ministerial de fls. 93/94, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256416 Nr: 10508-20.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLA, LLdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 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 dos 

Embargos de Declaração de fls. 101, prazo CINCO dias.

 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:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268994 Nr: 294-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciga Comércio e Serviços Automotivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson de Lima Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON GALVÃO ARAÚJO - 

OAB:125.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 154322 Nr: 5931-09.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BISdCdSP-U

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5931-09.2011 – Código 154322

SENTENÇA

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

Itaú-UNIBANCO S/A em face de Pedro Antonio De Oliviera Dias.

 À fl. 127 o autor requer a desistência do feito extinguindo o feito sem 

resolução de mérito.

Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito e 

considerando que a parte ré sequer foi citada homologo a desistência da 

ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII 

do Código de Processo Civil.

 Custas pela requerente. Sem honorários advocatícios, uma vez que não 

foi formada a 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.: 155652 Nr: 7693-60.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Fernando Heinrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - OAB:MT 12.498-B

 PROCESSO Nº 7693-60.2011.811.0004 – CÓDIGO Nº 155652

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por EDSON AZOLINI 

em face de MARCOS FERNANDO HEINRICH.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 84, em decisão interlocutória 

proferida por este Juízo, determinou-se a penhora online, via BACENJUD, 

do valor objeto da execução pretendida pela parte exequente. No mesmo 

decisum, fora designada a intimação das partes para que estas 

manifestem acerca da constrição judicial determinada, com consequente 

indisponibilidade do numerário à conta bancária do executado.

 Ademais, as partes quedaram-se inertes, transcorrendo o prazo 

assinalado, sem a manifestação esperada, como consta na certidão de 

fls. 91. Ressalta-se que deixar de promover os atos e diligências 
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incumbidas a parte autora de uma ação judicial, abandonando a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, é motivo de extinção do processo, como prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Destarte, visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca 

da penhora efetuada, às fls. 85/86, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme prevê o art. 485, III, do CPC.

Expeça-se o necessário. 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.: 168706 Nr: 535-80.2013.811.0004

 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: Simone Gomes Costa, Heloísa Batista dos Reis, 

Neuzelina Batista Ribeiro, Keyla Christina Marcelino Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio de Freitas Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 16.905, 

João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 535-80.2013.811.0004 – Código nº 168706

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Inventário movida por SIMONE GOMES COSTA em 

face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE FREITAS REIS. Após despacho nos 

autos, às fls. 67, a inventariante fora intimada para constituir novo 

defensor a seu proveito, nos termos do artigo 112 do Código de Processo 

Civil, promover a habilitação dos demais herdeiros, como determina o 

decisum de fls. 63/64, além de efetivar a correção do valor da causa, com 

recolhimento de custas processuais e taxas judiciárias (ou comprovar a 

impossibilidade de fazê-lo).

 Colhe-se dos autos que a parte autora quedou-se inerte na demanda ora 

ajuizada, 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.

Após tentativa de intimação da inventariante acerca da manifestação de 

seu interesse no prosseguimento desta ação, para constituir novo 

defensor e cumprir as determinações acostadas no provimento de fls. 67 - 

não sendo encontrada nos autos, posteriormente, qualquer resposta 

nesse sentido -, fora juntada certidão, às fls. 71, informando não ter sido 

possível encontrar a autora, ora inventariante. Como o cumprimento das 

diligências impostas incidem na órbita de interesse da autora, e estando 

ausente qualquer manifestação desta neste sentido, a extinção do feito 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 das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 218287 Nr: 1804-52.2016.811.0004

 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: Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Polizeli Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 Processo nº 1804-52.2016 – Código 218287

SENTENÇA

 Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Rodobens 

Administradora de Consórcios LTDA em face de Cleomar Polizeli Galvão.

 Colhe-se dos autos que as partes entabularam acordo extrajudicial, fls. 

141/146.

Dessa forma, tendo em vista a autocomposição, homologo o acordo 

entabulado entre as partes.

Suspendo o processo, arquivando-o no arquivo provisório até 24.02.2018.

Transcorrendo o prazo, diga o autor.

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.: 221736 Nr: 3898-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. de Santana Tribus - ME, Suelma Antônia 

de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3898-70.2016 – Código 221736

SENTENÇA.

Vistos.

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

Bradesco S/A em face de S. A. De Santana - ME.

Colhe-se dos autos que as partes firmaram acordo pugnando pela 

extinção do feito, petição juntada às fls. 71/75.

Frente ao exposto, ante o acordo firmado entre as partes, acolho o pedido 

apresentado às folhas 71/75, e com amparo no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, julgo por sentença com julgamento do mérito, extinta a 

presente execução.

Custas pelo executado, conforme acordo entre as partes.

Anotem-se os nomes dos causídicos, conforme requerido à peça, 

notadamente à fl. 73.

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.: 230867 Nr: 9668-44.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 9668-44.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 230867

Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO 

BRADESCO S/A em face de L SOUSA SILVA M.E. E LIONESIO SOUSA 

SILVA.

Conforme se extrai dos autos, às fls. 66, em decisão interlocutória 

proferida por este Juízo, determinou-se a penhora online, via BACENJUD, 

do valor objeto da execução pretendida pela parte requerente. 

Procedendo a diligência, verificou-se que a medida de constrição judicial 

restou parcialmente infrutífera, visto que o bloqueio não atingiu a totalidade 

do quantitativo almejado e sim somente ao que foi na conta bancária 

encontrado, resultando na indisponibilidade de parte do valor, ou seja, de 

R$ 2.771,68 (dois mil e setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito 

centavos), bem aquém do procurado.

Na mesma decisão, determinou-se a intimação dos executados, 

informando-os da medida executiva ora realizada e abrindo-se o prazo de 

05 (cinco) dias para, querendo, manifestar a respeito. As intimações 
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foram feitas via postal, encaminhando as cartas com o ato de 

comunicação processual por meio do serviço dos Correios. Ademais, as 

correspondências foram devolvidas ao cartório deste Juízo por não terem 

sido encontrados os destinatários (executados nesse processo), 

conforme o carimbo de devolução ao remetente nas cartas juntadas às 

fls. 77. Realizando nova diligência, a tentativa de intimação tornou-se 

novamente frustrada pelos mesmos motivos, havendo posterior devolução 

da carta, juntada às fls. 79.

Destarte, visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos acerca 

da impossibilidade momentânea de intimação da parte executada no 

endereço indicado na inicial, ou que se digne a informar outra localidade 

onde se possa encontrar o executado a fim de se proceder a intimação, 

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme prevê o 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. 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.: 255944 Nr: 10203-36.2017.811.0004

 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: Yolanda Rosa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe da 3ª Ciretran de Barra do Garças - MT, 

Carpegiane Gonzaga da Silva Liones

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:15.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10203-36.2017 – Código 255944

SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança ajuizado por Yolanda Rosa de Moraes 

em face do Chefe da 3ª CIRETRAN de Barra do Garças/MT, Carpegiane 

Gonzaga da S. Liones.

Em apertada síntese, a impetrante alega que seu automóvel foi apreendido 

no dia 15.03.2017, por agentes do Poder Público, em razão de mandado de 

penhora, avaliação e remoção.

Aduz que regularizou a documentação do veículo, sendo, contudo, 

negado a sua liberação sem que a impetrante apresentasse o pagamento 

das custas de estadia, no valor de R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e 

setenta e seis reais), referente a 112 (cento e doze) dias em que o veículo 

ficou apreendido no pátio do Auto Socorro Trevo.

A liminar foi indeferida, fls. 20/21.

Notificada, a autoridade tida como coatora prestou as informações, 

afirmando que o veículo está apreendido em razão de demanda judicial, 

não tendo qualquer vinculação com a 3º CIRETRAN e o DETRAN (fls. 

26/27).

É o relatório. Decido.

Da analise detida dos autos, verifica-se que o veículo, objeto deste 

remédio constitucional, encontrava-se apreendido em razão de demanda 

judicial oriundo da Vara Especializada dos Juizado Especial e não em 

razão da ato da autoridade tida como coatora, conforme exposto à inicial.

Dessa forma, restando evidente a ilegitimidade passiva, tendo em vista 

que os atos decisórios da constrição foi emanada por outro órgão, 

Juizado Da Vara Especializada dos Juizado Especiais, forçoso é a 

extinção do feito nos moldes do artigo 485, inciso IV e §4º do Código de 

Processo Civil.

 Portanto, diante do exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, combinado com o §4º do 

mesmo dispositivo, sem resolução de mérito.

 Sem custas e honorários advocatícios.

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

 Transitando em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

 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.: 266922 Nr: 17315-56.2017.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nercy Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 17315-56.2017.811.0004 - Cód. 266922

Vistos.

Apesar da declaração de hipossuficiência prestada pela autora, é medida 

que se impõe exigir a efetiva comprovação da insuficiência financeira, 

pairando dúvidas em razão do valor da conta de energia juntada aos 

autos, conforme se vê às fls.10.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código 

de Processo Civil, devendo acostar ao feito outro documento atualizado 

que efetivamente seja hábil e útil para comprovação da necessidade do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas 

judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Oficie-se o INSS, conforme requerido às fls. 08, para que informe o saldo 

a ser recebido pelos sucessores do segurado.

Ainda, oficie-se as instituições bancárias citadas pela requerente, para 

que preste informações acerca do saldo disponível em titularidade do de 

cujus.

 Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 49632 Nr: 815-27.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Izidia Garson

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mongeral S/A Seguros e Previdência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Hugo Metzger Pessanha Henriques - 

OAB:180315/SP, kellen Josiane Lara de Rezende - OAB:11.541-MS, 

VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 INTIMAÇÃO da parte requerido, para que, no prazo de 05 dias, efetue o 

pagamento das custas processuais, no valor de R$ 276,40, e Taxa 

Judiciária no valor de R$ 128,24, através das Guias competentes, a ser 

expedida junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(WWW.tjmt.jus.br), bem como para recolher as custas do Cartório 

Distribuidor desta Comarca, no valor de R$ 100,45, podendo o pagamento 

ser feito através de depósito bancário diretamente na conta corrente nº 

52.600-2, da agência 7140-4, do Banco do Brasil S/A. Tal providência 

deverá ser adotada, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas 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): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160782 Nr: 1495-70.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Monteiro do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:5.056-MT, 

Ricardo Nigro - OAB:8414

 Intimação do executado para em 05 (cinco) dias requerer o que entender 

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187089 Nr: 7941-21.2014.811.0004

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Roberta Soares Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, Willian 

Yamamura - OAB:17.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7941-21.2014 – Código 187089

Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário. Cite-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.: 261367 Nr: 13841-77.2017.811.0004

 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: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 13841-77.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 261367

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS movida por TIAGO TSERETSU em face de BANCO BMG.

Conforme se extrai dos autos, fora expedida carta precatória com o intuito 

de citar o requerido para tomar ciência do feito e integrar a relação 

processual, bem como intimá-lo para comparecer à audiência de 

conciliação ora designada para o dia 08 de novembro de 2017, sessão 

essa que, quando aberta constatou-se a ausência do requerido, como 

consta o termo de fls. 50.

Averiguando o ocorrido, identificou-se que a ausência do requerido 

deu-se em razão da carta precatória não ter sido cumprida, em tempo, 

pelo juízo deprecado, impossibilitando que as diligências (citação e 

intimação) fossem, devidamente, realizadas, de acordo com a certidão de 

fls. 48.

 Destarte, visando à continuidade da marcha processual e à comunicação 

dos atos essenciais à consecução do provimento jurisdicional, 

DETERMINO a expedição de nova carta precatória com o objetivo precípuo 

de CITAR e INTIMAR, pessoalmente, o requerido, para que tome ciência do 

feito e compareça a audiência de conciliação/mediação que designo para 

o dia 09 de maio de 2018, às 13 horas (horário local). Para a audiência 

designada, pressupõe-se que as partes devem estar acompanhadas de 

seus respectivos advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa, conforme o 

regulamentado pela legislação processual.

 Expeça-se o necessário. 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.: 267298 Nr: 17526-92.2017.811.0004

 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: AT, SRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 17526-92.2017.811.0004 - Cód. 267298

Vistos.

Analisando os autos, verifica-se a necessidade de comprovação da 

insuficiência financeira da parte, o que, no caso, não há qualquer 

documento que se preste a tal prova. De igual modo, necessita-se a 

indicação correta do valor da causa e conta para depósito caso seja 

deferido os alimentos provisionais.

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

emendar a petição inicial, conforme preceitua o artigo 321 do Código de 

Processo Civil, devendo acostar ao feito cópia de suas duas últimas 

declarações de imposto de renda, ou outro documento atualizado que 

efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício 

da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais 

no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

Ainda, nos moldes do artigo 292, III, do Código Processual Civil, deverá a 

autora indicar o correto valor da causa e apresentar conta bancária apta 

para depósito em caso de alimentos provisórios.

 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.: 268387 Nr: 18307-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Stylianos Evangelos Anastasio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gasparina Paixeco Pires, Rubia Pacheco Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valter Rodrigues - 

OAB:PR/15.319

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida 

junto ao Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), 

devendo juntar comprovante nos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268718 Nr: 94-26.2018.811.0004

 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: Messias Pereira dos Santos, Marli Gama dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Francisco Gomes Lira, Welen 

Nara Lira Aguiar, Dieyme da Silva Lira, Jullye da Silva Lira, Laura da Silva 

Lira, Taynna Gouveia Lira

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:30(trinta)

Resumo da Inicial:"{...} Em face de Espólio de JOSÉ FRANCISCO GOMES 

LIRA, falecido em 17/05/2009, por seus herdeiros, WELLEN NARA LIRA 

AGUIAR; DEYME DA SILVA LIRA; JULLYE DA SILVA LIRA; LAURA DA 

SILVA LIRA E TAYNNA GOUVEIA LIRA, A parte autora informou não 

possuir endereço eletrônico, destarte, não há infrigência ao inciso II, na 

forma do § 3º, do artigo 319, do CPC. Os requerentes pleiteam, com fulcro 

no art. 319, inciso VII, que seja audiência de autocomposição, 

comprometendo-se a comparecer na referencia assentada. Requer, ainda, 

que as intimações para comparecimento a audiência sejam feitas na 

pessoa da parte. Dos fatos: os requerentes residentm no lote urbano n. 

02, quadra 02, do Jardim Araguaia, nesta cidade, desde 04/03/1997, 

sendo que o imóvel foi adquirido onerosamente pela Sra. Marli Gama dos 

Santos, que lá mora até hoje. Ou seja, a ocupação do imóvel, já se dá há 

mais de 20 (vinte) anos ininterruptos, sem contestação nem oposição, 

possuindo-o como seu, isto é, co anmus domini. Pelos documentos que 

acompanham este pedido, verifica-se que João Carvalho de Oliveira, que 

havia adquirido o bem do Sr. Valdemior Moraes Sousa, o qual, por sua 
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vez, comprou do Sr. José Francisco Gomews Lira. {...} o imóvel está 

localizado na quadra 02, lote nr. 02, Bairro Jardim Araguaia, com 375m², 

matrícula do loteamento é a de nr. 10.301 do CRI local, confrontando com: 

frente com Travessa Amaonas: 15,00 metros; lado direito com o lote 03: 

25,00 metros ainda em nome do espólio de Adelina Sousa Lira, que no 

inventário de Adelina Souza Lira e Estelita Gomes Lira ficou para a 

herdeira Ana Maria Gomes Lira; lado esquerdo com o lote n. 01: 25,00, 

ainda em nome do Espólio de Adelina Sousa Lira, que no inventario de 

Adelina Sousa Lira e Estelita Gomes Lira, ficou para a herdeira Marione 

Lira da Silva; {...} Repita-se que a autora, e tempo depois o autor, se 

matém no imóvel de forma initerrupta e sem oposição e para comprovar a 

posse mansa e pacífica do bem, colaciona à exordial documento de venda 

e compra do imóvel documentos de IPTU{..} Os requerentes, jamis 

sofreram qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem 

quer que seja, sendo a sua posse, portanto mansa, pacífica e ininterrupta 

durante todo esse tempo

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150844 Nr: 677-55.2011.811.0004

 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: Domingos Gomes da Silva, Francisca Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Ferreira Piauhy, Mauro Gomes 

Piaui, Wilson Pereira Ramos, Darcilene Nery Piauí, Mailde Neris de Sousa, 

Fernando Ferreira Piaui, Beatriz Barrientos Ramos, Regina Célia Côrtes, 

Ivanildes Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:, Dalva Rodrigues Ferreira da Silva 

- OAB:GO 9.467

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA KARLA 

BRANDI HOHLENVERGER, para devolução dos autos nº 

677-55.2011.811.0004, Protocolo 150844, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205280 Nr: 6747-49.2015.811.0004

 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: Jasone Messias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Carlos Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DOMINGOS FERREIRA 

VILASBOA - OAB:40.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA KARLA 

BRANDI HOHLENVERGER, para devolução dos autos nº 

6747-49.2015.811.0004, Protocolo 205280, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68125 Nr: 1653-04.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. H. Lima Goes - Me, Joel Hipolito Lima Góes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:OAB/MT 2.680, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/RO 2.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 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 requerido Dr. Paulo Henrique Gomes Marques, 

para que devolva os autos na Secretária, no prazo de 03 (três) dias, nos 

termos do artigo 234 do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152048 Nr: 2593-27.2011.811.0004

 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: BNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Luciano Freitas Faria - OAB:11979-A/MT, Roldrigo 

Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BEATRIZ DE 

FREITAS COSTA, para devolução dos autos nº 2593-27.2011.811.0004, 

Protocolo 152048, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29339 Nr: 4017-22.2002.811.0004

 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: Alcy Borges Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvia dos Santos Matos, SILVONE DOS 

SANTOS MATOS, ESPÓLIO DE JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA 

ANTONIA ALVES MATOS, Sérgio dos Santos Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALCY BORGES 

LIRA, para devolução dos autos nº 4017-22.2002.811.0004, Protocolo 

29339, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36438 Nr: 4373-80.2003.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ DOS SANTOS FILHO, MARIA 

ANTONIA ALVES MATOS, Sílvia dos Santos Matos, SILVONE DOS 

SANTOS MATOS, Sérgio dos Santos Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcy Borges Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CRISTINA LEAL LOPES - 

OAB:7.210 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALCY BORGES 

LIRA, para devolução dos autos nº 4373-80.2003.811.0004, Protocolo 

36438, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262844 Nr: 14758-96.2017.811.0004

 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: ALICE MOREIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 14758-96/2017 CÓDIGO 262844

 SENTENÇA

 Vistos.
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 Trata-se de Ação revisional de contrato, proposta por ALICE MOREIRA 

SANTANA em face do BANCO PAN S/A, ambos qualificados na inicial na 

fl. 03.

 As folhas 57, a autora pugnou pela desistência da presente demanda, 

uma vez que alega a impossibilidade de recolher as custas processuais .

Dessa forma, acolho o pedido na forma manejada para julgar extinta a 

presente ação, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, § 5° 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

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.: 246621 Nr: 3950-32.2017.811.0004

 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: VlCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielly Barros do Prado - 

OAB:MT 21.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930, Artur Assis de Lima Junior - OAB:GO 18.863

 PROCESSO 3950-32/2017 - CÓDIGO 246621

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL, em face de EUCLENIA SILVA ALVES & CIA LTDA E OUTROS.

 Na sentença da fl.07/09 devido ao fenômeno da prescrição comum, o 

processo foi julgado extinto com resolução de mérito e o exequente 

intimado para ratificar a CDA com valor atualizado da divida sob pena de 

extinção. Na fl.12 a requerente solicita a desistência da ação e na fl.13 em 

decisão administrativa numero 20172496 determina a exclusão do nome 

da executada do rol de devedores do Estado de Mato Grosso, 

procedendo- se com a desistência da respectiva execução fiscal.

 É o relatório.

No caso em tela, como anotado a CDA 2015537 encontra-se prescrita e a 

CDA atualizada solicitada possui valor menor, incapaz de custear as 

despesas do processo e conforme orientação da decisão administrativa a 

executada não está mais sob o rol de devedores do Estado de Mato 

grosso pela CDA em questão.

 Sendo assim, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL a desistência 

pleiteada pela exequente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de 

costume.

Sem condenação a custas processuais e honorárias advocatícias.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de janeiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258822 Nr: 12027-30.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRM, ECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 PROCESSO 12027-30/2017 - CÓDIGO 258822

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta pela exequente ANA 

CLARA RIBEIRO DE MOREIRA, em face do Executado RODOLFO SANTOS 

MOREIRA.

 Na fl. 18, veio aos autos o termo de conciliação, no qual o executado 

concorda em pagar o percentual de 47% (quarenta e quatro por cento) do 

salário mínimo vigente. Consta na fl.40, o comprovante de pagamento dos 

valores solicitados e requerimento que o processo supracitado seja 

extinto.

 É o relatório.

No caso em tela, como anotado, as partes se compuseram através do 

acordo de conciliação e mediação uma solução para a lide em questão, e 

que após a satisfação da obrigação exequenda e não havendo nenhum 

óbice por parte da exequente, o executado requereu ao final a 

homologação do acordo nos termos pactuados.

Sendo assim, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL os termos 

acordados pelas partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações de 

costume.

Sem condenação a custas processuais e honorárias advocatícias.

Publique-se.

Registre-se.

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.: 180304 Nr: 2248-56.2014.811.0004

 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: Silvio Artulino Soares

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto da Silva 

Chateaubriand - OAB:MT 15.038, Denaíne de Assis Fontolan - 

OAB:255944/SP, Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, Vinicius 

de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 201, I da CF, c/c artigo 42 da lei n. 

8.213/91 e artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTE a presente 

pretensão proposta pela parte autora em desfavor do Instituto Nacional de 

Seguro Social, concedendo-lhe o benefício da aposentadoria por invalidez, 

no valor de 01 (um) salário mínimo, desde a cessação do benefício do 

auxílio-doença concedido em sede liminar, com seus respectivas 

prorrogações. O valor deverá ser corrigido, nos termos do artigo 1º-F da 

Lei n. 11.960/09. Assim, julgo extinto o processo com julgamento de mérito 

com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, não incidindo sobre 

as prestações vincendas, em consonância com a súmula n.º 111 do STJ. 

Isento o vencido do pagamento das custas processuais, pois beneficiário 

da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Não havendo 

recurso voluntário, após o trânsito em julgado, providenciem-se as baixas 

e anotações de praxe, arquivando-se o presente feito.Expeça-se o 

necessário. Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.Carlos Augusto 

FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224970 Nr: 5880-22.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMCR, PCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA GOBATTI CALÇA - 

OAB:13.745, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Valdeir Ribeiro de Jesus - 

OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Pereira dos Santos 

Rodrigues - OAB:NT 5876

 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 petição 

de fls. 136/155, prazo CINCO dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254128 Nr: 9038-51.2017.811.0004

 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: TKPdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSFdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9038-51.2017– Código 254128

Vistos.

Intime-se a autora pessoalmente, conforme requerido pela Defensoria 

Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 158413 Nr: 11028-87.2011.811.0004

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hayner Araújo Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOARA ROBERTA DE BRITO - 

OAB:9305/GO

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, DE QUE FOI DESIGNADO 

AUDIÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, PARA O DIA 

02/03/2018, ÀS 08:55 HORAS, NO JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE 

GOIÂNIA-GO. DEVENDO AINDA, O CAUSÍDICO CADASTRAR-SE NO 

SISTEMA, A FIM DE QUE POSSA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DA 

PRECATÓRIA E PETICIONAR ELETRONICAMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217262 Nr: 1188-77.2016.811.0004

 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: Juliano Fraga Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Maria Cavalcante Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1188-77.2016 – Código 217262

SENTENÇA

 Trata-se de ação anulatória de título de crédito cumulada com pedido de 

indenização por perdas e danos proposta por Juliano Fraga Teixeira em 

face de Rosa Maria Cavalcante Teixeira .

 Á fl. 50/51 o autor requereu a desistência da ação, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerida não foi citada, 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.: 251826 Nr: 7548-91.2017.811.0004

 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: VRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDFdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7548-91.2017– Código 251826

Vistos.

Intime-se a autora pessoalmente, conforme requerido pela Defensoria 

Pública.

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.: 260656 Nr: 13392-22.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO ABDALLA SILVA ELIAS, Alex Elias, 

MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 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 

devolução das cartas de citação, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 45598 Nr: 17-71.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Goialar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 PROCESSO Nº 17-71.2005.811.0004 (CÓD. 45598)

Vistos.

Intime-se pessoalmente o exequente para que se manifeste acerca do 

parcelamento alegado pelo executado, sob pena de arquivamento do feito.

 Intime-se.

 Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93596 Nr: 7370-26.2009.811.0004

 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): Agropecuária Mata Rica Ltda, Irineu Pirani, 

Maria Helena Branquinho Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 PROCESSO CÓD. 93596

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADO: IRINEU PIRANI E OUTROS.

 Vistos.

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelas partes 

acima anotadas.

 No caso em tela, deferido o pedido de penhora online em contas em nome 

da executada, via BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total 

da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.
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Expeça-se o necessário.

Intimem-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.: 214005 Nr: 11865-06.2015.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Fraga Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Maria Cavalcante Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11865-06.2015 – Código 214005

SENTENÇA

 Trata-se de medida cautelar de sustação de protesto proposta por Juliano 

Fraga Teixeira em face de Rosa Maria Cavalcante Teixeira.

 Á fl. 69/70 o autor requereu a desistência da ação, nos termos do artigo 

485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a parte requerida não foi citada, 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.: 220021 Nr: 2843-84.2016.811.0004

 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: Energisa Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wandermir Francesconi, Erieta Mende de Brito 

Francesconi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, Takechi Iuasse - OAB:6113.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ayrton Luiz Arvigo - 

OAB:OAB/SP70015, Daniele dos Santos - OAB:OAB/SP183976

 Processo nº 2843-84.2016– Código 220021

Vistos.

Colhe-se dos autos, petição da parte autora em que requer a intimação do 

requerido, citado, para informar o estado de saúde de sua esposa para 

que se possa realizar a citação da mesma.

Ocorre que, cumpre a parte autora o ônus de diligenciar acerca da citação 

das partes requeridas. Portanto, indefiro o pedido de fls. 214/214v.

Intime a parte autora para que providência as informações necessárias, 

bem como os meios necessários para a citação da outra parte requerida.

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.: 240389 Nr: 16595-26.2016.811.0004

 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: RML, JPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOL, EPL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16595-26.2016– Código 240389

Vistos.

Intime-se a autora pessoalmente, conforme requerido pela Defensoria 

Pública.

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.: 254051 Nr: 8982-18.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdMS, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:12.203-A, ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA 

FONSECA - OAB:12203, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A

 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 exequente, para manifestar-se acerca do 

documento de fls. 47, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261762 Nr: 14108-49.2017.811.0004

 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: CSAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHDF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7548-91.2017– Código 251826

Vistos.

Intime-se a autora pessoalmente, conforme requerido pela Defensoria 

Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 08 de fevereiro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 79365 Nr: 2794-24.2008.811.0004

 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: Maria Terezinha Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Nery Fuganti, ROMUALDO NARDI, 

Innovare Administradora em Recuperação em Falência

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON LAZZARI - OAB:8727-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - 

OAB:8798-A/MT

 VISTOS.

1. À distribuição para retificação do polo passivo, devendo constar na 

capa dos autos e no Sistema Apolo a empresa Innovare como 

representante do espólio de Nery Guganti, bem como o nome dos novos 

patronos.

2. Após, intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo e, 

para em 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

3. Nada sendo requerido, arquive-se com as devidas cautelas.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245249 Nr: 2980-32.2017.811.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 78 de 723



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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. do Carmo Lourenço, JOSÉ DO CARMO 

LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 Autos nº. 2980-32.2017.811.0004 – Cód. 245249

SENTENÇA.

VISTOS.

 Trata-se de executivo fiscal em que a Fazenda Pública Municipal visa à 

execução forçada de tributos devidos. O executado quitou o débito das 

CDA’s de nº 114599, conforme informado pelo exequente, fls. 24/25.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Considerando que o executado efetuou o pagamento integral da CDA de 

nº 114599, o processo de execução cumpriu o seu objetivo.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de execução, em relação 

à cobrança das CDA acima mencionada, em virtude do pagamento, com 

base no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Promova-se, se houver a baixa de eventual arresto ou penhora, caso 

tenha sido efetivada por este juízo.

 Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

 Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças, 10 de outubro de 2017.

FRANCISCO NEY GAÍVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 220848 Nr: 3337-46.2016.811.0004

 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: Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, Rogério 

Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. Marques Me, Sandro Castro Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Alugueis Vencidos proposta pelo Espóli 

de Eduardo dos Santos Penteado, representado por Rogério Arantes 

Penteado, em desfavor de S.C Marques ME, representada por Sandro 

Castro Marques, todos devidamente qualificados nos autos.

As fls. 62/63 a parte requerida reconheceu que deixou de pagar seis 

meses de alugueis e pactuaram acordo, solucionando o objeto da 

presente demanda, deste modo requerem a HOMOLOGAÇÃO e a 

suspenção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

Conforme demostrado, fora entabulado acordo no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos da presente comarca, entre as partes acerca do 

referido debito, tendo a parte requerida concordado em efetuar o 

pagamento que deu origem a lide, conforme consta petição de fls.62/63.

 Face ao exposto, considerando a transação efetuada entre as partes, 

informado nos autos pela pelo Termo de Sessão de Conciliação e 

Mediação, o que põe fim a presente demanda, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes, que fica fazendo parte integrante desta 

sentença.

Por outro lado, não vislumbro interesse processual para que o feito 

permaneça suspenso até a efetivação do acordo, pois o descumprimento 

implicará em nova execução.

Em consequência, julgo EXTINTO o presente processo com apreciação do 

mérito, o que faço com base no art. 487, III, “b” e V, do Código de 

Processo Civil.

Certifique-se o pagamento das custas e decorrido o transito em jugado, 

remetam-se os autos ao arquivo.

 P. R. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 27258 Nr: 2081-59.2002.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Rodrigues Moreira Lima, Edilson Barbosa Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlon Lopes Rios

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ - 

OAB:22.580

 VISTOS.

Defiro o processamento da sobrepartilha sob o rito de arrolamento 

sumário, nomeando inventariante o requerente Edilson Barbosa Rios, 

independentemente de compromisso, nos termos do art. 660, CPC.

Presentes a relação de herdeiro e bens, com seus respectivos valores, o 

plano de partilha, intime-se o inventariante para no prazo de 10 (dez) dias 

apresentar as Certidões Negativas das Fazendas Públicas Municipal, 

Estadual e Federal (art. 664, §5º, CPC).

Abre-se vistas ao Ministério Público, se ocorrer a hipótese dos arts. 176 e 

178, CPC.

Por fim, defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 99, §§2º e 

3º, CPC.

Após, nova conclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 207281 Nr: 7910-64.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Pereira de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7910-64.2015.811.0004, Protocolo 207281, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 234509 Nr: 12400-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Charles Dias da Silva, Romaik 

Santos Figueiredo Monteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 
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Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos de cód. 234509

 1. Havendo concurso de agentes e de crimes com procedimento especial 

e comum, imprimo na ação penal o rito ordinário, por ser o mais benéfico 

aos réus.

 2. Cumpra-se a decisão retro.

 Barra do Garças, 15.1.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 253356 Nr: 8590-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Henrique dos Santos Maidana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834

 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, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 341.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 57773 Nr: 1379-74.2006.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Gomes Brito, Francisco Venâncio de 

Azevedo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Larissa Alves Canedo - OAB:22.542, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 Conforme legislação processual e nos termos do artigo 1031 da CNCG, 

impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do 

advogado do apelante Flavio Gomes Brito - Dr. Leonardo André da Mata, 

para, nos termos do Art. 600 do CPP, no prazo de 08 (oito) dias, 

apresentar as razões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 102818 Nr: 7822-02.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Neves da Rocha, Edson Neves da 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roldrigo Queiroz de Oliveira 

- OAB:MT 13.284-O

 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 se manifestar na fase do 

artigo 422 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 254371 Nr: 9202-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 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, à 

intimação do advogado do acusado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar(em) alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 209971 Nr: 9529-29.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelias Alves dos Anjos, Luiz Henrique Silva 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wagmiton Rodrigues da 

Silva - OAB:GO-22221

 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 Zelias Alves dos Anjos - Dr. Wagmiton 

Rodrigues da Silva para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239641 Nr: 16005-49.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MULLER PEREIRA BISCASSI, Cpf: 

04306703118, Filiação: Silvana Pereira dos Santos e Djair Biscassi, data 

de nascimento: 15/11/1992, brasileiro(a), natural de Naviraís-MS, 

casado(a), zootecnista, Telefone 99989-5343. 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 Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos da contravenção Penal descrita no art. 21 do 

Decreto-lei 3.688/41 c/c RT. 5º, III e art. 21 do Decerto Lei 3.688/41 c/c art. 

5º, III e art. 7º,I da Lei 11.340/2006

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência 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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 22 de janeiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237636 Nr: 14565-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WAGNER ANDRÉ DA SILVA, Cpf: 

03264626195, Rg: 2.119.401-7, Filiação: Maria Nazaré da Silva, data de 

nascimento: 12/05/1989, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a), faqueiro, Telefone 66 99974-2820. 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 Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos da contravenção Penal descrita no art. 65 do 

Decreto-lei 3.688/41 c/c RT. 5º, III e art. 21 do Decerto Lei 3.688/41 c/c art. 

5º, III e art. 7º,I da Lei 11.340/2006

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência 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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 22 de janeiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 213630 Nr: 11664-14.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Tserenhirãwe Tsirui'A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, e, por consequência, absolvo o réu Jonas Tserenhirawe 

Rsiruia da imputação do delito tipificado no artigo 217-A, caput, c/c artigo 

213, §1º, ambos do Código Penal, com observância do artigo 1º, inciso VI, 

da Lei nº. 8.072/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal, por não existir prova contundentes à condenação.P. R. I. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217866 Nr: 1549-94.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan de Jesus Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALAN DE JESUS PINHEIRO, Cpf: 

05994732150, Rg: 2.106.138-6, Filiação: Fernanda de Jesus Pinheiro, data 

de nascimento: 01/07/1995, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a), servente, Telefone 66 3401-7055. 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 Réu foi denunciado como incurso na conduta 

praticada nos preceitos art.155, caput, do código Penal

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência 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, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 22 de janeiro de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 220894 Nr: 3360-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcones da Cruz Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL DUARTE DOS 

SANTOS - OAB:19.767

 Vistos, etc.

Defiro a r. cota ministerial.

Designo audiência de justificação para o dia 26/02/2018, às 14:30 horas 

(horário oficial de Cuiabá/MT).

Intime-se o acusado para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 269932 Nr: 970-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Honorato de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599

 (...) Logo, desnecessário a realização do exame por ser manifestamente 

impertinente à elucidação da lide.Isto posto, rejeito o pedido de realização 

de exame toxicológico pleiteado pela defesa do flagranteadoCiência ao 

Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se COM MÁXIMA URGÊNCIA POR SE 

TRATAR DE RÉU PRESO. Barra do Garças/MT, 13 de setembro de 

2017.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 76168 Nr: 9117-79.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elyca Borges da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fl. 249, vez que decorreu o prazo sem que houvesse 

apresentação de defesa ou constituísse patrono conforme certidão de fl. 

248.

 Outrossim, a decisão de fl. 244 expressamente consignou que na 

ausência de apresentação de defesa ou ausência de constituição de 

advogado, no prazo legal, ser –lhe - ia nomeado a Defensoria Pública para 

defender seus interesses.
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Assim, intime-se a Defensoria Pública para que apresente defesa em 

favor do réu em prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 100525 Nr: 5528-74.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consuelo Almeida Dias, Manoel Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Dorcas Cardoso de Moraes Gonçalves - 

OAB:GO 11.221, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial à fl. 155.

Proceda-se como se requer.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 176782 Nr: 10861-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Rafael Fernandes, Luzia Pereira de 

Oliveira, Lucas Furtado e Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Lazaro de Souza - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Geancarlus de Souza Guterre - 

OAB:GO-35.193

 Vistos, etc.

Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, cumpra-se a sentença de fls.380/387v, nos termos do acordão 

de fls. 547/558.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194615 Nr: 272-77.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 Vistos, etc.

Defiro a cota ministerial à fl. 130.

Proceda-se como se requer.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 198056 Nr: 2516-76.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Rose Ramos Moura, Cleiton Marçal de 

Albuquerque Damião

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Vistos, etc.

Determino a destruição do item 13 de fl. 35, visto que a sentença já 

transitou em julgado e o mesmo é inutilizável.

Oficie-se à Diretoria do foro para que proceda com os trâmites legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 200526 Nr: 4093-89.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rodrigues Aragão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:MT 16.131, Hallex Sandro Mingoti Rêgo - OAB:MT 

15.093

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal contida na 

denúncia, para o efeito de condenar o acusado Luiz Carlos Rodrigues 

Aragão como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, 

c/c art. 5º, III, e art. 7º, I, da Lei nº. 11.340/2006.Portanto, passo a 

dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, 

caput, do Código Penal:A pena prevista para o crime de lesão corporal, 

tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, é de 03 (três) meses a 03 

(três) anos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263221 Nr: 15006-62.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Pereira de Souza, Jean Carlos 

Rodrigues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Aurélio da Silva 

Parreira - OAB:19416/GO, Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o acusado Jean Carlos 

Rocrigues Rosa, por meio de seu advogado, para apresentar memoriais, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 263249 Nr: 15034-30.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Jesus P. S. 

Scotton - OAB:MT 20.659

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado EMIVALDO LUIZ 

MARTINS, como incurso nas sanções do artigo 217-A do CP, em face da 

vítima Wanderson Alex Pereira Lopes, com as implicações da Lei 8.072/90. 

(...) P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 09 de fevereiro de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 201899 Nr: 4897-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Vistos, etc.

Designo o dia 20/05/2018, ás 14:30_horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com o interrogatório do réu.

Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 218351 Nr: 1845-19.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado SÉRGIO VIEIRA DA 

SILVA JUNIOR, como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, na forma 

do art. 71, ambos do Código Penal, c/c art. 226, II, do mesmo diploma legal 

c/c art. 1º, IV, da Lei nº 8.072/90 c/c art. 7º, III, da Lei 11.340/2006, em 

face da vítima Joana.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 264083 Nr: 15566-04.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Aparecida Luz e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Honda Silva - 

OAB:23916/MT, Rogério Nóbrega da Silva - OAB:MT 14.736-A

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a acusada para 

apresentar memoriais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103538 Nr: 8542-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público da Comarca de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Robson da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 Vistos, etc.

1. Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se o apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 (oito) 

dias (CPP, art. 601).

3. Oferecidas (CPP, art. 600), ao Ministério Público para contrarrazoar.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 169134 Nr: 1121-20.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Ferreira Abreu, Carlos Eduardo 

Moreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leonardo Bonfim 

Fernandes - DP - OAB:

 Vistos, etc.

1. Recebo a apelação interposta pela defesa (CPP, art. 593).

2. Intime-se o apelante para apresentar suas razões, no prazo de 08 (oito) 

dias (CPP, art. 601).

3. Oferecidas (CPP, art. 600), ao Ministério Público para contrarrazoar.

4. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSA SOARES DE FREITAS SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO)

DAYANE BORGES SANTIAGO OAB - MT0022812A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes, e estas por estes, para 

comparecerem à audiência Tipo: Instrução Sala: BARRA DO GARÇAS 

Data: 23/02/2018 Hora: 13:00 (horário de Cuiabá/MT), acompanhados das 

respectivas partes e testemunhas, 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: 8010332-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATHAN ISTARLEY MONTEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSA SOARES DE FREITAS SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes, e estas por estes, para 

comparecerem à audiência de Instrução designada para o dia 23/02/2018 

Hora: 13:00 (horário de Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas 

partes e testemunhas, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001951-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CENTERLUZ MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LANGE & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

1. Processo regido pelo artigo 53 da Lei 9.099/95. 2. A vestibular está 

devidamente acompanhada de título executivo e demonstrativo atualizado 

do débito, preenchendo, assim, os requisitos específicos preconizados 

pelo artigo 798 do Diploma Processual Civil, não sendo caso de se aplicar 

o art. 801 do mesmo codex, razão pela qual recebo a presente dando 

continuidade à atividade jurisdicional deste juízo. 3. DETERMINO a 

Secretaria do Juizado Especial Cível que proceda à citação pessoal da 

parte devedora, por meio do oficial de justiça, para efetuar o pagamento 

do débito no prazo de 03 (três) dias. Havendo pronto e integral pagamento 

promova a conclusão dos autos para extinção da execução por sentença 

logo em seguida, conforme inteligência do art. 924, inciso I, c/c o art. 925, 

ambos do CPC. 4. Por outro lado, não havendo o pagamento da dívida no 

aludido prazo, ou amortização meramente parcial, igualmente promova a 

conclusão dos autos para utilização dos sistemas on-line colimando 

penhora de bens, cuja frustração encetará a penhora por meio de 

diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça. 5. Expeça-se o 

necessário. 6. Intime-se. 7. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010231-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PCL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DIAS FERREIRA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua)(s) 

advogado(a)(s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a 

carta precatória juntada no Id 11753612, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000800-26.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - 

MT6582/O-O para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 27/04/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011288-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não 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. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 15 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011288-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não 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. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 15 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000820-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0022630A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, o 

que por certo favorecerá meu convencimento tanto quanto a ampla 

defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) determinar 

que os autos voltem a cartório, e a secretaria o designe ao escaninho 

“aguardando designação de audiência (juiz leigo)”, para oportunamente 

ser marcada enseada instrutória. b) determinar que as partes procedam, 

caso queiram, o arrolamento prévio de rol de testemunhas, atendendo 

exigência e requisitos do art. 34 desta lei singela, e observado a regra do 

art. 455 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ressalto 

que, atinente às testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou 

providencias não forem tomadas, importará em desistência dessa 

modalidade de prova. Submeto ao juiz togado para providência, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000820-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO FERREIRA DA COSTA (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA PATRICIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0022630A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, o 

que por certo favorecerá meu convencimento tanto quanto a ampla 

defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em diligência, para: a) determinar 

que os autos voltem a cartório, e a secretaria o designe ao escaninho 

“aguardando designação de audiência (juiz leigo)”, para oportunamente 

ser marcada enseada instrutória. b) determinar que as partes procedam, 

caso queiram, o arrolamento prévio de rol de testemunhas, atendendo 

exigência e requisitos do art. 34 desta lei singela, e observado a regra do 

art. 455 e seus parágrafos do Novo Código de Processo Civil. Ressalto 

que, atinente às testemunhas, se as informações não forem prestadas, ou 

providencias não forem tomadas, importará em desistência dessa 

modalidade de prova. Submeto ao juiz togado para providência, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 19 de 

Dezembro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDES LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA - 

MT6582/O-O para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 27/04/2018 Hora: 16:40/mt , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.BEM COMO DA LIMINAR

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012975-64.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DE CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

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 EROTILDES DE CARVALHO ALVES, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A para se manifestar acerca 

da intimação do requerido que até esta data não se manifestou

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 259795 Nr: 12762-63.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Luiz Correa Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 Parte dispositiva:"5.Isto posto, por absoluta ausência de provas no 

caderno investigativo em discussão, e com esteio na inteligência inferida 

do art. 386, incisos II c/c o IV, do Diploma Processual Penal jungido do art. 

92, da Lei 9.099/1995, DEFIRO a cota ministerial encartada aos autos, 

DETERMINANDO desde já o ARQUIVAMENTO dos autos referente à 

contravenção penal de vias de fato, devendo a Secretaria do Juizado 

proceder às baixas e anotações necessárias, o que somente poderá 

ocorrer após o trânsito em julgado desta decisão, inclusive no que toca ao 

arquivamento em si, observando-se o disposto no indigesto art. 18 do 

CPP.6.Por fim, compulsando os autos, denota-se que Leonardo Luiz 

Correa teve sua integridade física ofendida pela ação dos policiais 

militares, conforme relatório médico de fls. 27 e a requisição de exame de 

corpo de delito de fls. 33, razão pela qual DEFIRO o pleito do Ministério 

Público, a fim de que se faça remessa de cópia do presente feito à Vara 

Militar, em Cuiabá-MT, eis que competente para processamento e 

julgamento do referido crime. 7.Notifique-se o Ministério Público. 8.Sem 

custas, consoante dicção dos arts. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995.9.Expeça-se o necessário.10.Intime-se.11.Cumpra-se.Barra do 

Garças-MT, 17/11/2017.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito"

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000649-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR OAB - MT0011849S-B (ADVOGADO)

SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ OAB - MT0008996A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1000649-88.2016.8.11.0006 EXEQUENTE: WANESSA DE SOUZA 

NASCIMENTO EXECUTADO: ANDERSON FERREIRA DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Prestação Alimentícia proposta por Davi 

Gabriel da Silva Nascimento, representado por sua genitora Wanessa de 

Souza Nascimento em desfavor de Anderson Ferreira da Silva, todos 

qualificados nos autos da epígrafe. Cumprido o mandado de prisão, o 

Executado apresentou depósito judicial na quantia de R$ 9.852,73 (nove 

mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos (ID 

11718609). O Executado alega excesso no mandado de prisão, uma vez 

que o cálculo elaborado pela contadoria do juízo apresenta 

desconformidade com o próprio cálculo do Exequente e incluiu parcelas no 

valor integral do salário mínimo e não abateu os valores pagos 

parcialmente. Relata, ainda, que concorda com o cálculo apresentado pelo 

Exequente (ID 10135728) no montante de R$ 9.723,46 (nove mil e 

setecentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos), que corrigido 

atinge a importância de R$ 9.852,73 (nove mil oitocentos e cinquenta e 

dois reais e setenta e três centavos). Dessa forma, requer seja expedido 

alvará de soltura ante o pagamento integral do débito e a extinção do feito. 

O Ministério Público manifestou pela intimação da exequente. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que 

assiste razão ao Executado quanto aos valores cobrados em valor 

superior ao devido uma vez que o cálculo apresentado pela contadoria 

não observou as parcelas parcialmente quitadas e informadas pelo 

Exequente. Desse modo, não deve recair sobre o Executado obrigação 

que não seja exigível sob pena de enriquecimento ilícito, razão pela qual 

REVOGO A PRISÃO CIVIL de Anderson Ferreira da Silva. SERVE O 

PRESENTE COMO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não estiver 

preso. Ademais, intime-se a parte autora, via advogado constituído, para 

manifestar acerca de eventual saldo remanescente, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cáceres, 09 de fevereiro de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 13557 Nr: 2707-43.2000.811.0006
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 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: INEZ DIAS FERREIRINHA, ROSANGELA FERREIRINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JAIME FERREIRINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que foi requerido o 

desarquivamento do feito por terceiro, às fls. 177, em fevereiro de 2016, o 

qual se manifestou apenas em abril de 2016, para informar que está sendo 

providenciado o pagamento dos impostos relativos ao imóvel que adquiriu 

do espólio e, decorrido 01 (um) ano da manifestação, veio requerer a 

expedição de alvará judicial para transferência do imóvel.

 Entretanto, constatei que o presente feito foi extinto sem a resolução do 

mérito às fls. 167/171, em fevereiro de 2012, vindo a inventariante se 

manifestar às fls. 173, pedindo a reconsideração da decisão. Entretanto, 

ante a ocorrência do trânsito em julgado, o pleito foi indeferido às fls. 175.

Desse modo, transcorridos mais de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado 

da sentença proferida, tendo ocorrido o esgotamento da prestação 

jurisdicional, indefiro o pedido de fls. 184, devendo os autos retornarem ao 

arquivo.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 43036 Nr: 1607-77.2005.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGL, RMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE DE FREITAS - 

OAB:, LUIZ OTÁVIO CAMPOS DE SOUZA JUNIOR - OAB:6874 PA

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de (fls. 498) 

intime-se a parte autora, pessoalmente, para informar o atual endereço do 

requerido, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

 Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado

à conclusão.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197146 Nr: 1719-60.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDGA, MDGA, NDGA, PAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONISE FONTES BARRETO - 

OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de Alimentos proposta por Patrícia Alves Damasco por si 

e representando seus filhos Daniel Damasco Gomes de Arruda, Mateus 

Damasco Gomes de Arruda e Natália Damasco Gomes de Arruda em face 

de Sérgio Gomes de Arruda.

Após o indeferimento do benefício da Justiça Gratuita (fls. 183/185), foi 

interposto Agravo de Instrumento, ao qual se negou provimento (fls. 

213/217).

Intimada a parte autora para promover o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nada requereu, 

deixando transcorrer 'in albis' o prazo (fls. 239).

É relatório. DECIDO.

Verifica-se dos autos que fora concedido à parte autora prazo para que 

recolhesse as custas processuais, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Cível, 

entretanto, a mesma não providenciou o pagamento, deixando de corrigir 

os defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, portanto, a 

petição inicial ser indeferida, por imposição legal.

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento.

Diante do exposto, INDEFIRO a inicial e determino o cancelamento da 

distribuição, com fundamento nos artigos 290, 321 e 330 do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I, do mesmo estatuto processual.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152565 Nr: 11571-50.2012.811.0006

 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: JCPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 26 e 28 do Código Civil e 744 

do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido e declaro a 

ausência do requerido Jair Pereira Pinto, bem como determino a abertura 

de sua sucessão provisória. Oficie-se ao Cartório de Registro Civil desta 

comarca, nos termos do artigo 94 da Lei nº 6.015/73, encaminhando-se 

cópia desta sentença e da decisão de fls. 16.Decorrido o prazo previsto 

no artigo 28 do Código Civil, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se 

a autora para que requeira o que for de seu interesse.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 49136 Nr: 6308-81.2005.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA NUNES, DALVA DE 

SOUZA ALBUQUERQUE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA PROFETA RIBEIRO - 

OAB:7290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBNEY CANO DE BRITO - 

OAB:18161 MT, RUTH AIARDES - OAB:15463

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 539/540.

Expeça-se uma segunda via do termo de fls. 530, entregando-a ao 

causídico Atila Silva Gattass, OAB/MT n. 2308.

Ademais, indefiro o pedido de fls. 541/543, haja vista que o formal de 

partilha já foi expedido, nos termos do acordo firmado entre as partes (fls. 

432/507), tendo, inclusive, a Sra. Iracema já retirado sua via sem qualquer 

observação de alteração nominal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190622 Nr: 8659-75.2015.811.0006

 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: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDFOPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - 

OAB:20738/B MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Vistos etc.
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Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, indicando, objetivamente, os fatos que pretendem demonstrar, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, à conclusão.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 197484 Nr: 1955-12.2016.811.0006

 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: Marta da Costa Freire

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HERMENGAUDIO SILVIO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

homologo, por sentença, o presente inventário negativo, pelo falecimento 

de Hermengaudio Silvio Maciel, e julgo extinto o presente feito, com exame 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, expeça-se 

certidão aos interessados.Sem custas e honorários, haja vista ser 

beneficiário da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136780 Nr: 6018-56.2011.811.0006

 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: DDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT, 

LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o d. advogado da parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito sob pena 

de extinção e arquiavemento do feito.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Às Providências.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000574-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MICHELS BERKEMBROCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Charles Baccan Júnior OAB - SP196702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO RISSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000577-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS OLIVEIRA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINE BENEVIDES DE BARROS OAB - RO3843 (ADVOGADO)

JOAO CARLOS DA COSTA OAB - RO1258 (ADVOGADO)

DANIEL REDIVO OAB - RO3181 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RAIMUNDO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004383-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

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 – 
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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, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004386-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA NABOR DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

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, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003506-10.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINA ROCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação id: 11542012,11542018 é tempestivo. Certifico ainda 

que o Requerido, ora denominado Apelante efetuou o devido preparo, 

conforme guia id: 11542027. 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: 1000178-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000178-04.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: FLAVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DOS REIS REQUERIDO: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DESPACHO 1 - Em que pesem os 

argumentos tecidos em manifestação da parte autora, este Juízo 

INDEFERE o pedido de reconsideração formulado no id. 11643453 e 

mantém a decisão anterior por seus próprios fundamentos. Lado outro, 

DEFERE-SE o pedido para o fim de autorizar o parcelamento em 6 (seis) 

prestações do pagamento da taxa judiciária e custas judiciais, com 

espeque no artigo 98, §6º do CPC c/c artigo 468, §§6º e 7º da CNGC[1]. 2 

– INTIME-SE a parte autora para dar início ao procedimento para 

pagamento em até 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da petição 

inicial. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001453-56.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUELINA DE SOUZA BENEVIDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA FERREIRA FERNANDES OAB - MT0100363D (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 

04/04/2018, às 13:30 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).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007753-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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RUBENS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – A parte requerente efetuou o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. Desse modo, 

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 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000598-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LERIVAN ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI OAB - MT22908/O (ADVOGADO)

JOSE MARIA BARBOSA OAB - MT16697/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIOLA NOGUEIRA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149664 Nr: 8341-97.2012.811.0006

 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: MARIA AUXILIADORA FÉDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE 

EDUCAÇÃO E CULTURA - OSEC, SOCIEDADE MANTENEDORA DE 

EDUCAÇÃO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - SOMESB, FACULDADE DE 

TECNOLOGIA E CIÊNCIAS - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - FTC EAD, 

UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - UNISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485, SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: hernani lopes de sá neto - 

OAB:15.502/BA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA - OAB:OAB/BA 

15.462, SAULO VELOSO SILVA - OAB:15.028/BA

 Código n. 149664

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 102/104, 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 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – 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.: 147345 Nr: 5667-49.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODANIL JARA GOMES CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

CORBERLINO - OAB:, SIMONE JASSEK DRUMOND - OAB:14315

 Código: 147345

DECISÃO

1 – Considerando a demonstração da existência de interesse no 

prosseguimento do feito, aliada à juntada do extrato da dívida atualizada, 

DEFERE-SE o pedido de fl. 148.

 EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço 
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mencionado, observando-se as diretrizes da decisão inicial.

2 – 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.

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.: 141121 Nr: 10781-03.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDMO, MDMOX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA LUIZA DE MATOS 

PALMIERE - OAB:12.053/MT, MARTA LUIZA DE MATOS PALMIERE - 

OAB:12053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao r. despacho de fls. 137, INTIMO a parte exequente 

para manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 146040 Nr: 4177-89.2012.811.0006

 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: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DE PAULA NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 Código n. 146040

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 102/104, 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 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – 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.: 177926 Nr: 958-63.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS CORBELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 177926

DECISÃO

1 – Tendo em vista o falecimento da parte requerida conforme noticiado 

em petição e certidão de óbito de fls. 85/86, INTIME-SE o advogado da 

parte requerente para que promova a sucessão processual, com 

fundamento no art. 313, inciso I e art. 689 do CPC.

 2 – Nesse contexto, aplica-se a norma do art. 313, I do novo CPC , que 

determina a suspensão do feito na hipótese de morte de qualquer das 

partes.

 O referido artigo também estabelece em seu parágrafo 1o que a parte 

deverá providenciar a habilitação do réu nos mesmos autos conforme 

previsão do art. 689 do CPC .

No caso em tela, caso não ocorra à habilitação no prazo concedido, deve 

ser aplicado o disposto no art. 313, §2ª, I do CPC , de modo que seja 

viabilizado o prosseguimento ao feito.

Desse modo, SUSPENDE-SE o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 313, §2º do CPC.

3 – Sendo promovida a habilitação ou certificado o decurso do prazo sem 

providências, INTIME-SE a parte requerente para manifestação em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – 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.: 183948 Nr: 4620-35.2015.811.0006

 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: Ingá Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 183948

DECISÃO

1 – A citação por edital tem lugar quando a parte a ser citada não for 

encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de sua 

localização, haja vista que essa modalidade de comunicação do 

executado acerca de determinada demanda é medida extrema e que só 

deve ser utilizada quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo 

pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da defesa.

 No vertente caso, não há falar em esgotamento de diligências visando à 

localização da parte demandada, uma vez que a parte autora sequer 

comprovou que buscou outros meios de localização da parte demandada, 

além daquele endereço indicado na exordial, razão pela qual INDEFERE-SE 

o pedido de fl. 78.

 2 – INTIME-SE o exequente para que diligencie no sentido de promover a 

citação pessoal do executado, devendo isto acontecer no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo.

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 e, 

mesmo assim a informação pretendida não foi alcançada.

 Deve, inclusive, referida 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 disponíveis.

3 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 3450 Nr: 319-75.1997.811.0006

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MANCUSO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA CARLOMAGANO 

MOLINARI - OAB:6.564-A, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, 

GRACE ALVES DA SILVA - OAB:15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719

 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 de 

insolvência 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 o 

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 

n e c e s s á r i a s . À s  p r o v i d ê n c i a s  n e c e s s á r i a s .  I N T I M E - S E . 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98901 Nr: 3986-15.2010.811.0006

 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: OZIOL BEZERRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR AMARANTES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 Autos n. 3986-15.2010.811.0006 (Código n. 98901)

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 120/124, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente Lindomar da Silva Rezende e parte executada Oziol Bezerra de 

Paula.

2 – INTIME-SE a parte devedora, por meio do seu digno advogado (via 

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, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102067 Nr: 7163-84.2010.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK ROSARIO MORAES DE ARRUDA, JOSÉ 

FELIX DE OLIVEIRA, JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Autos n. 7163-84.2010.811.0006 (Código n. 102067)

DESPACHO

1 – Uma vez que houve a apresentação do cálculo atualizado do débito 

(fls. 149/151-verso), CUMPRAM-SE os demais termos da sentença de fls. 

138/142, no que toca à fase de execução.

2 – INTIMEM-SE.

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 106126 Nr: 4571-33.2011.811.0006

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NIVALDO LOPES, NEUSA MARIA DE ABREU 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENDA TURISMO -AGÊNCIA DE VIAGEM E 

TURISMO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO POVOAS - 

OAB:5819, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000-MT

 Posto isso, este Juízo ACOLHE a presente impugnação para que o valor 

da causa passe a corresponder ao valor do contrato que se pretende o 

cumprimento (R$ 1.440.000,00), devidamente atualizado.INTIME-SE a parte 

impugnada/autora para, no prazo de 15 dias, promover a alteração do 

valor da causa, com a complementação das custas processuais e da taxa 

judiciária. CONDENA-SE a parte impugnada ao pagamento das custas 

processuais.Não há falar na condenação em honorários advocatícios, 

uma vez que se trata de decisão interlocutória.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.: 130543 Nr: 9175-71.2010.811.0006

 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: LENDA TURISMO -AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO 

LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NIVALDO LOPES, NEUSA MARIA DE 

ABREU LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela autora.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, 

conforme correção determinada nos Autos n. 4571-33.2011.811.0006 

(106126), em apenso, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com a resolução 

do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC.Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 08 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 139303 Nr: 8888-74.2011.811.0006

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LUIZ ZORZI, AMBROSIO GEREMIAS ZORZI, 

LUCIR MARIA MARTINELLO ZORZI, ADROALDO ANTONIO ZORZI, 

GRAZIELA FIRAK ZORZI, ALEONOR CARLOS ZORZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOPES DO NASCIMENTO, ANTONIA 

MOTA MENDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11997/O, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907, THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 8888-74.2011.811.0006 (Código n. 139303)

 DESPACHO

1 – Oficiado ao Cartório de Registro Civi1, informou que não seria possível 

o cumprimento da sentença, uma vez que as áreas objetos da lide 

estariam pendentes de regularização do georreferenciamento, de modo 

que requerem informação de como devem proceder para o devido 

cumprimento(fls. 115/116).

Pois bem.

Em que pese a informação prestada pelo Serviço Registral, a verdade é 

que, conforme constou do próprio ofício encaminhado, a necessidade de 

identificação do imóvel, por meio de georreferenciamento, se dá nos 

casos de desmembramento, parcelamento e remembramento e em 

qualquer situação de transferência de imóvel rural, a teor do que dispõe 

os §§ 3º e 4º do art. 176 da Lei n. 6.015/73.

Nesse passo, no vertente caso, pretendia-se, tão-somente, a demarcação 

do imóvel, com a apresentação de levantamento planimétrico e memorial 

descritivo, além de outros documentos de localização e qualificação do 

imóvel, o que fora devidamente homologado pelo Juízo, que determinou a 

demarcação das áreas, nos termos que constam dos documentos 

apresentados (fls. 107/111).

 Bem por isso, uma vez que não se trata de desmembramento, 

parcelamento e remembramento ou de qualquer situação de transferência 

de imóvel rural, não há falar em necessidade de georreferenciamento das 

áreas.

Logo, OFICIE-SE, novamente, ao Cartório de Registro de Imóveis “para que 

proceda ao registro da atualizada medição e demarcação, inclusive com a 

divisão do imóvel registrado sob o n. 4.971 do Cartório de Registro de 

Imóveis desta Comarca, entre autor e o requerido, conforme as metragens 

indicadas às fls. 21-27”, como determinado à fl. 110.

2 – Cumprida a providência acima determinada, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações a baixa de estilo.

3 – INTIMEM-SE. 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.: 156560 Nr: 4211-30.2013.811.0006

 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: JOSE NIVALDO LOPES, NEUSA MARIA DE ABREU 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENDA TURISMO -AGÊNCIA DE VIAGEM E 

TURISMO LTDA-ME, SANDRA MARTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900

 III – DispositivoPosto isso, no que toca à lide principal, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE o pedido inicial, razão por que DECLARA rescindido o 

contrato de locação entre as partes, CONFIRMANDO-SE a liminar deferida 

às fls. 231/234.Ainda, CONDENA-SE a parte demandada ao pagamento 

dos alugueres em atraso (de 10/12/2010 até 06/11/2013 - data da entrega 

das chaves, conforme certidão de fl. 260), com incidência de juros de 

mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, além de 

correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada vencimento.Por 

conseguinte, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

reconvenção.No que toca ao ônus de sucumbência, CONDENA-SE a parte 

demandada/reconvinte ao pagamento das despesas e custas processuais 

(atualizando-se, por conseguinte, o valor da reconvenção, com a 

complementação das custas correspondentes), além dos honorários 

advocatícios, fixados esses em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º do artigo 85, do CPC.Por fim, DECLARA-SE o processo 

extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

PROMOVA-SE o levantamento do valor depositado às fls. 236/239 a título 

de caução em favor da parte autora.Certificado o trânsito em julgado e 

cumprida a diligência determinada, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas 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.: 190887 Nr: 8844-16.2015.811.0006

 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: SONIA VALERIA DE SOUZA MATIAS, MARCOS DE 

MIRANDA AMARANTE, LUIZ ALEX DE MIRANDA AMARANTE, FRANCIELE 

MIRANDA AMARANTE, FRANCILENE MIRANDA AMARANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O A BELUSSI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13.164-B, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10.052/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela autora.CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários 

sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor da causa, conforme o 

art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, condenação essa 

suspensa, na forma do § 3º do art. 98 do CPC.Por consequência, 

JULGA-SE EXTINTO o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I do CPC.Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo, procedendo-se as 

baixas e anotações necessárias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 

09 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183025 Nr: 4076-47.2015.811.0006

 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: LUANA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Autos n. 4076-47.2015.811.0006 (Código n. 183025)

 DESPACHO

1 – Considerando que já houve o depósito dos honorários periciais pela 

parte demandada (fls. 148/149), INTIME-SE a médica perita para, no prazo 

de 15 dias, indicar data e hora para a realização da perícia, nos termos da 

decisão de fls. 50/51-verso, sob pena de destituição do cargo.

2 – Após, INTIME-SE a parte autora acerca da data e hora da realização 

da perícia.

3 – Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no 

prazo de 15 dias.

4 – Por outro lado, em caso de inércia da médica perita, CONCLUSOS para 

nomeação de outro “expert”.

5 – 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.: 181122 Nr: 2951-44.2015.811.0006
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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: ALTERMAR PETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

no prazo de 10 (dez)dias, comparecer a esta secretaria da da 2ª vara 

cível, retirar a Carta Precatória cuja finalidade é a inquirição da testemunha 

Lourival Xavier Moreno, e protocolizá-la através do sistema PJE. Após 

deverá acostar aos autos comprovante da distribuição da deprecata na 

Comarca indicada no documento expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137420 Nr: 6729-61.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA EGIDIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Depois, realizada tentativa de penhora pelo sistema BACENJUD, 

não se localizou patrimônio da parte executada. A parte exequente 

pretende, à fl. 166, seja deferida a penhora BACENJUD em nome das 

empresas filiais da parte executada. No que toca ao pleito em questão, a 

verdade é que o patrimônio do devedor, pelo qual se entende o da matriz e 

de suas filiais, em razão da unidade patrimonial, deve responder pela 

dívida, consoante dispõe o artigo 789 do CPC.Acerca de tal possibilidade, 

já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. PENHORA DE BENS EM NOME DA FILIAL.POSSIBILIDADE. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.1. A filial é uma 

espécie de estabelecimento empresarial, que faz parte do acervo 

patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostenta personalidade 

jurídica própria, e não é pessoa distinta da sociedade empresária. Dessa 

forma, o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e 

vice-versa, sendo possível a penhora dos bens de uma por outra no 

sistema Bacen Jud (REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 22/5/2013).2. Não ocorre afronta ao art. 

535 do CPC quando a matéria objeto do Recurso foi enfrentada pelo 

Tribunal a quo, explicitando os fundamentos pelos quais não proveu a 

pretensão da recorrente. Não caracteriza omissão ou falta de 

fundamentação adotar posicionamento contrário ao interesse da 

parte.3.Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1490814/SC, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, 

DJe 05/08/2015)”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70017 Nr: 7455-74.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NETO DA SILVA - ME, EDEGAR 

CARNEIRO GERALDES, ALINOR CONCEIÇÃO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, 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 de fls. 59/60, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82501 Nr: 8967-58.2008.811.0006

 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: EDUARDO CARDOSO DE MELLO, ALBERTINA FATIMA 

FITZMAYER GONZALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A.F. DE CARVALHO, HOSPITAL SÃO 

LUCAS CLÍNICA E MATERNIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE MORAES 

MAXIMINO - OAB:18927-OAB-MT, JOÃO JENERZELAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B OAB/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - 

OAB:8719/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Requerida, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163130 Nr: 416-79.2014.811.0006

 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: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BASTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 416-79.2014.811.0006 (Código n. 163130)

SENTENÇA

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por BANCO FIAT S/A em face de 

ALESSANDRO BASTOS DA SILVA.

 Realizados alguns atos processuais, diante da não localização da parte 

ré, adveio manifestação da parte autora pugnando pela desistência da 

demanda (fl. 80).

 É o relato do essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e que 

ainda não houve citação da parte contrária, é de ser acolhido o pleito em 

questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, 

por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.
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Custas, se houver, pela parte autora.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193670 Nr: 10529-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ralisan Aparecida Modesco Boscardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Verifica-se que a parte requerente na presente ação de busca e 

apreensão não colacionou nenhum documento que demonstrasse sua real 

necessidade ao deferimento do benefício, mesmo após ser devidamente 

intimada, limitando-se a argumentar que “sequer possui trabalho registrado 

e não aufere renda fixa”, conforme CTPS juntada nos autos, o que não se 

revela suficiente, pois a demanda veicula litígio sobre um caminhão da qual 

seria possuidora a requerente, denotando condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família.O 

simples fato de estar sem anotação na carteira de trabalho não demonstra 

que a parte não aufere renda, mas sim que não tem registro de emprego 

formal, não infirmando a presunção acima.Destaca-se que o benefício da 

assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente 

necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser demonstrada.Em 

complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas 

no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o deferimento para 

serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei (item 2.14.2, 

CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de 

hipossuficiência econômica e financeira. Ante todo o exposto:1 – 

INDEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 

1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo Civil.2 – INTIME-SE a 

requerente para regularização do pagamento das custas e despesas 

processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3 – CUMPRA-SE.Cáceres-MT, 09 de fevereiro de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195699 Nr: 859-59.2016.811.0006

 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: WILSON WOLENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O MT

 Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 1.687,50 

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

qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74.No que tange aos honorários, 

ficam arbitrados no valor total em 10 % sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo.INTIMEM-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.: 5090 Nr: 427-70.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURILEU LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 5090

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de LAURILEU LUIZ DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Despacho inicial às fls. 21, determinando a citação da parte requerida.

Às fls. 23-v, a parte requerida foi devidamente citada conforme certidão 

do Oficial de Justiça.

Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes às fls. 156/159 a 

homologação do acordo.

Todavia, por um equívoco, a parte requerente não juntou nos presentes 

autos instrumento procuratório em nome da advogada subscritora do 

acordo, para que se procedesse à homologação.

Instada a fazê-lo, a parte requerente juntou o instrumento procuratório às 

fls. 165/168, requerendo a homologação.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 156/159), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 As partes renunciaram ao prazo recursal. ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas necessárias.

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.: 70017 Nr: 7455-74.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO NETO DA SILVA - ME, EDEGAR 

CARNEIRO GERALDES, ALINOR CONCEIÇÃO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILMARA PINHEIRO LIMA 

BASTOS - OAB:8467/B

 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.: 84651 Nr: 188-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. RODRIGUES GONÇALVES, JACKSON 

ALEX RODRIGUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. As partes foram 

devidamente citadas, conforme certidão de fl. 48, quedando-se inerte, 

apenas se limitando a informar não ter condições de quitar a dívida. No 

mesmo ato da citação, o Sr. Oficial de Justiça se deslocou ao DETRAN e 

ao INDEA, onde as buscas restaram-se infrutíferas à época. O Mandado 

de penhora e avaliação restou também infrutífero (fls. 100/101).O feito foi 

suspenso por 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela parte 

exequente (fl.106) para que se efetivassem novas buscas. Em petição de 

fls. 112/114, a parte exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

para localização de bens em nome dos executados, com realização de 

busca em cartórios, entre outras diligências. Diante disso, este juízo 

DEFERE o pedido do exequente de fls. 112/114, 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. Por outro lado, INDEFERE-SE 

o pedido de expedição de ofício às cooperativas de crédito porque já são 

abrangidas pelo sistema BACENJUD .2 – Caso não exitosa a tentativa de 

constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em 

nome da parte executada 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 149648 Nr: 8322-91.2012.811.0006

 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): ARISLENE C. BENEVIDES DE 

OLIVEIRA-ME(DROGARIA EMPA), ARISLENE CAROLINE BENEVIDES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente (fls. 266/268) 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 nos itens 1 e 2, 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.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 das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150090 Nr: 8807-91.2012.811.0006

 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: SEBASTIÃO XAVIER DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL SUNDOWN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, DEFENSORES DO EMAJ - OAB:5286-B, 

HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791 MT, LEDSON GLAUCO 

MONTEIRO CATELAN - OAB:14.309 MT, ROSE KELLY DOS SANTOS 

MARTINEZ FERNANDEZ - OAB:9380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP

 Código n. 150090

DECISÃO

1 – Diante da apresentação dos documentos dos herdeiros do “de cujus” 

(fls. 103/107 e fls. 116/117), este Juízo DEFERE a sucessão processual.

2 – Ademais, uma vez que, por meio do documento de fl. 115, os demais 

herdeiros autorizam o recebimento da quantia pela herdeira Mauriceia 

Xavier da Cruz, DEFERE-SE a expedição de alvará para levantamento da 

quantia depositada nos autos em favor da parte autora, como requerido, 

devendo ser a herdeira intimada para, no prazo de 15 dias, apresentar 

seus dados bancários.

3 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

4 – 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.: 153464 Nr: 762-64.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MARCUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, hudson - OAB:7485, MARIA CRISTINA M. DE 

FIGUEIREDO BACOVIS - OAB:39.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Código n. 153464

DECISÃO

1 – Verifica-se que o instrumento de mandato encartado à fl. 09 outorga 

poderes especiais de receber e dar quitação à advogada Dra. Maria 

Cristina Martins de Figueiredo Bacovis. Por outro lado, extrai-se do 

instrumento de substabelecimento acostado à fl. 57 que fora com reserva 

de iguais poderes.

Consabido que o poder para substabelecer está contido no mandato, 

salvo cláusula expressa em sentido contrário, contudo, não há como 

deferir o pedido para liberação de valores em nome de apenas um 

advogado, quando há outros patronos habilitados também a receber, de 

modo a evitar futuros conflitos entre os profissionais.

Nesse quadro, INDEFERE-SE, por ora, o pedido de fl. 79.

2 – INTIMEM-SE os demais procuradores da parte autora para 

manifestação quanto ao pedido de levantamento de valores de fl. 79 no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de presumir-se a concordância.

3 – Em seguida, caso haja concordância – expressa ou tácita – 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores pleiteados, na forma 

indicada pela parte credora, fazendo-se os autos conclusos na sequência 

para extinção.

4 – INTIME-SE a parte autora pessoalmente ou por qualquer meio de 

comunicação capaz de garantir-lhe ciência da liberação na forma do artigo 

450, §3º da CNGC.

5 – Caso haja discordância expressa, CONCLUSOS.

6 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180289 Nr: 2432-69.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIELLITON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2432-69.2015.811.0006 (Código n. 180289)

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por CONSÓRICO NACIONAL 

HONDA LTDA. em face de ROSIELTON DE OLIVEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

A parte executada fora citada (fls. 86/87), deixando de efetuar o 

pagamento da dívida e de opor embargos, conforme certificado à fl. 89.

Intimada para manifestar, a parte exequente pugnou pela extinção do feito, 

mediante renúncia à pretensão formulada (fl. 100).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Considerando a manifestação de vontade da parte exequente, este Juízo 

HOMOLOGA a renúncia requerida, na forma do art. 487, inciso III, “c”, do 

CPC.

Custas, se houver, pela parte exequente.

 Tendo em conta que não houve qualquer ordem de restrição determinada 

por este Juízo em relação a bem ou crédito discutido nos autos, 

INDEFERE-SE o pleito de baixa formulado pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 200835 Nr: 3942-83.2016.811.0006

 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: RALISAN APARECIDA MODESTO BOSCARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALVES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que a parte autora não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, mesmo 

após ser devidamente intimada, limitando-se a argumentar que está 

desempregada conforme CTPS juntada nos autos e que não possui renda 

fixa, o que não se revela suficiente, pois a demanda veicula litígio sobre 

um caminhão da qual seria possuidora a autora, denotando condições 

para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento 

ou da família.Mais e ainda, o simples fato de estar sem anotação na 

carteira de trabalho não demonstra que a parte não aufere renda, mas sim 

que não tem registro de emprego formal, não infirmando a presunção 

acima.Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é 

destinado as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de 

recursos deve ser demonstrada.Em complemento, a taxa judiciária e as 

custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, 

reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, 

§2º do Código de Processo Civil.2 – INTIME-SE a parte autora para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, ante a 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – 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.: 4175 Nr: 21-93.1991.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. CÂNDIA & CIA LTDA - SÓ TELHAS 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIRLENE P. DOS SANTOS - 

OAB:14.232, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644/MT

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo DEFERE o 

pedido do exequente de fls. 314/315, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48182 Nr: 5380-33.2005.811.0006

 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: JUBA SUPERMERCADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. & A PLASTICOS LTDA, PETROISA BRASIL 

LTDA

 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: RENATO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:80357, RODOLPHO SANDRO FERREIRA MARTINS - 

OAB:189895

 1 – Com fundamento no art. 854 do Código de Processo Civil, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente (fls. 266/268) 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 
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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, 

EXPEÇA-SE ofício para inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA, tudo com esteio no artigo 782, 

§3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68174 Nr: 5637-87.2007.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Código n. 68174

DESPACHO

1 – Considerando que a sentença de fls. 164/171, converteu o mandado 

monitório em executivo e determinou que a parte credora/embargada 

apresentasse cálculo atualizado do débito e que a petição de fl. 188 

requereu a penhora sem, contudo, apresentar os cálculos conforme 

determinado, INTIME-SE a parte requerente para colacionar nos autos a 

planilha de débito atualizada, considerando os índices dispostos na 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

2 – Ainda nos termos da sentença prolatada, CERTIFIQUE a Secretaria a 

ocorrência do trânsito em julgado da decisão.

3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para deliberações ulteriores.

4 – 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.: 81003 Nr: 7547-18.2008.811.0006

 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: FLAVIO DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB: 13.431-B MT

 Código n. 81003

DESPACHO

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que os cálculos realizados não 

levaram em conta a quantia depositada nos autos e devidamente 

levantada pela parte autora (fls. 378/379).

Dessa feita, ENCAMINHEM-SE os autos, novamente, à Contadoria Judicial 

para que elabore cálculo da dívida, observando-se os parâmetros da 

condenação fixados na sentença e acórdão de fls. 72/76 e 161/165, 

detalhando, ainda, o valor atualizado da condenação principal e dos 

honorários advocatícios, descontando-se, ademais, a quantia levantada 

pela parte autora à fl. 308, esclarecendo se há valor remanescente a ser 

pago pela parte ré.

2 – Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, pugnando o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução.

3 – Após, CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

 Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136946 Nr: 6193-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173.477 OAB/SP

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte executada, 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 petição da parte exequente de fls. 114/118 

que não concordou com o valor depositado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138888 Nr: 8423-65.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA KOPP MARÇAL, MARCELO DOS 

SANTOS MARÇAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 138888

DECISÃO

1 – Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão requerido pela parte 

autora, INDEFERE-SE o pedido de fls. 150/150-verso.

2 – PROMOVA-SE a citação do demandado Marcelo dos Santos Marçal no 

endereço indicado às fls. 144/144-verso.

 3 – Diante da informação de fls. 146/147, DEPREQUE-SE a citação da 

demandada Adriana Kopp Marçal no endereço de fl. 140, expedindo-se 

carta rogatória, instruída na forma do artigo 400 e seguintes da CNGC.

4 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140768 Nr: 10421-68.2011.811.0006

 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 DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 DESPACHO

1 – PROMOVA-SE, de imediato, a liberação da quantia bloqueada nos 

autos em favor da parte executada, como já determinado na decisão de 

fls. 142/142-verso (item 1), seguindo-se, doravante, com o cumprimento 

dos demais comandos constantes da decisão de fls. 142/142-verso.

2 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142083 Nr: 11862-84.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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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): ROSILENE MACEDO DA SILVA ME, ROSILENE 

MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, em que pese o mandado de penhora e avaliação não 

ter sido cumprido, porque, nos termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

as executadas não possuem bens passíveis de penhora. Assim, não 

apresentou embargos, não contestou a dívida, tampouco procedeu ao 

pagamento. O exequente requereu por diversas vezes a suspensão dos 

autos para que procedesse à busca de bens penhoráveis em nome das 

executadas, tudo sem êxito.Anexou planilha com valor do débito 

atualizado às fls.116/117 e o CNPJ da executada e CPF da segunda 

executada à fl. 05 da petição inicial, requerendo a realização de 

penhora.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 da executadas, 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 das partes executadas 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.: 146922 Nr: 5186-86.2012.811.0006

 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): CARLOS ADRIANO TEIXEIRA, BRUNO FRANK 

TEIXEIRA, JUAN CARLOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, uma vez juntado o valor atualizado do débito (fls. 104/104-verso), 

este Juízo DEFERE o pedido do exequente de fl. 97, 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 da parte executada 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.: 155737 Nr: 3305-40.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PRESENCIAL RODOVIÁRIOS 

DE FRIGORIFICADOS LTDA, YASMANI MARIO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida em execução. 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 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 sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema 

INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de 

propriedade das partes executadas.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.: 155843 Nr: 3421-46.2013.811.0006

 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: MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA ME, MARCOS 

AUGUSTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREX CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE 

LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 155843

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 196/199, 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, por carta com aviso de recebimento, 

conforme dispõe o art. 513, § 2º, II, do CPC, 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).
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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, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171608 Nr: 7498-64.2014.811.0006

 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): MAURICIO OLIVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7.836

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos 

e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 

487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.Custas 

e honorários advocatícios na forma convencionada. As partes 

renunciaram ao prazo recursal. ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 09 de fevereiro de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 173640 Nr: 8960-56.2014.811.0006

 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: NEI AURÉLIO DE MORAES, ANA EULALIA PACHORI

 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: DANIEL GOULART ESCOBAR - 

OAB:OAB/SP 190.619, FABIO AUGUSTO DE FACIO ABUDI - 

OAB:SP/156197, GUSTAVO GOULART ESCOBAR - OAB:OAB/SP 

138.248, RODRIGO AUED - OAB:SP/148474

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de NEI AURÉLIO DE MORAES e sua esposa ANA 

EULALIA PACHORI MORAES sobre o lote urbano localizado na Rua 

Prudente de Morais, Quadra 13, Lote 13, com área total de 403,80 m2, 

registrado no cartório do 1º Ofício da Comarca de Cáceres, sob a 

matrícula nº 86, a fl. 18-H do livro nº 02, com limites e confrontações 

indicados à fl.93 dos autos. Por conseguinte, EXTINGUE-SE O PROCESSO 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Com fundamento no princípio da causalidade, 

CONDENAM-SE os requerentes ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Em relação aos honorários advocatícios, estes não são 

incidentes, tendo em vista a ausência de pretensão resistida. EXPEÇA-SE 

mandado para o registro da propriedade, encaminhando-se ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente. Com o trânsito em julgado, REMETA-SE 

cópia da sentença, da certidão do trânsito em julgado e da planta do imóvel 

ao Cartório de Registro de Imóveis para abertura de Matrícula e Registro 

do Imóvel (Rua Prudente de Morais, Lote: 13, Quadra 13, Loteamento 

Jardim Cidade Nova, Cáceres/MT).Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixa de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174949 Nr: 9918-42.2014.811.0006

 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: ANDRÉA DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVPLAN ENGENHARIA E MONTAGENS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA 

FARIA - OAB:327.885/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAIAS VAMPRE DA SILVA - 

OAB:236387 OAB/SP

 DESPACHO 1 – Por meio do ofício de fl. 74, o Cartório de Registro de 

Imóveis informou que nos imóveis objetos do feito encontram-se 

averbadas, desde 30/06/2016 e 29/11/2016, indisponibilidades judiciais, 

conforme consta nas matrículas atualizadas (fls. 75/78).Intimada a parte 

autora para manifestar, afirmou que o processo trabalhista que causou a 

indisponibilidade já se encontra arquivado, de modo que requer o imediato 

registro da sentença (fls. 83/84).Pois bem.Verifica-se que a sentença que 

reconheceu a procedência do pedido e determinou a adjudicação do bem 

à parte autora fora prolatada em setembro de 2015 (fls. 46/48), sendo 

que, em março de 2013, o CRI fora intimado para promover a transferência 

dos imóveis (fl. 53). Depois, as averbações de indisponibilidade somente 

se deram em junho e novembro de 2016, ou seja, após a determinação de 

adjudicação dos imóveis à parte autora.Logo, uma vez que não se depara 

com qualquer indício de “consilium fraudis” entre as partes, a averbação 

de indisponibilidade em razão de dívida da ré com terceiros não poderia 

recair sobre os imóveis objetos dos autos. Afinal, como já dito, quando da 

sua averbação, os imóveis já haviam sido reconhecidos como de 

titularidade da parte autora, o que já era, inclusive, de conhecimento do 

Serviço Registral.Ademais, não havia nos registros dos imóveis qualquer 

averbação anterior de existência de demandas em face da empresa ré, 

que obstasse a concessão da adjudicação à parte autora.Bem por isso, 

caso seja outro o cenário, caberá ao eventual interessado, no caso, os 

credores daquelas demandas, pugnarem, em demanda própria, alguma 

situação que leve à permanência das averbações sobre os imóveis em 

questão.Dessa feita, INTIME-SE, novamente, ao Cartório de Registro Civil 

para promover a transferência dos imóveis objetos dos autos para o nome 

da parte autora, em cumprimento à sentença de fls. 46/48 e ao despacho 

de fl. 52, comprovando nos autos.2 – Cumprida a diligência, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixa de estilo.3 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175272 Nr: 10157-46.2014.811.0006

 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: LENI DE PAULA SILVA, JOVERCINO JOSE LOURENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972 OAB/SP

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de LENI DE PAULA SILVA e JOVERCINO JOSÉ 

LOURENÇA sobre o lote 17 da quadra 03 do Loteamento denominado 

Jardim Imperial, com 360m², registrado na Matrícula n. 20.404 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, 09 de fevereiro de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 185487 Nr: 5514-11.2015.811.0006

 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: MARIA DE NAZARÉ RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA MENDES LIMA DE MORAES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para 

declarar o domínio de MARIA DE NAZARÉ RAMOS DA SILVA sobre o Lote 

n. 09, Quadra C, com área de 360m², limitando-se ao norte com o lote n. 

10, ao sul com o lote n. 08 e ao nascente com a rua C e ao poente com o 

lote n. 3, registrado sob a Matrícula n. 8.171 do CRI de 

Cáceres/MTCONDENA-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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 141256 Nr: 10937-88.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS MATIAS DA SILVA, LUCIA ELINA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA GISELE TOMAZ, ABEL CEBALHO DE 

SOUZA, SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319-OAB/SP, DEFENSORIA PUBLICA DE CACERES - 

OAB:, HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT, PATRICIA 

ALMEIDA OURIVES SILVA - OAB:17091/B

 Código n. 141256

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 830/861, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

APOLO, fazendo constar como Cumprimento de Sentença.

2 – INTIMEM-SE os devedores Abel Cebalho de Souza e Santander 

Leasing S/A Arrendamento Mercantil, por meio dos seus dignos 

advogados (via DJE), e a devedora Sandra Gisele Tomaz, por carta com 

aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 513, § 2º, II, do CPC, 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 dos devedores executados.

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 – CUMPRAM-SE.

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002067-61.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração 

opostos por JOSÉ FERREIRA DA COSTA, atacando a decisão de id. 

10901254, sob o argumento de que a referida decisão apresenta omissão, 

nos termos do art. 1.022, inciso I do CPC. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decida-se. Os embargos foram opostos tempestivamente. 

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste ao 

recorrente, isso porque não há contradição na decisão em análise, que 

deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado. Em realidade, pretende o recorrente com a interposição deste 

recurso realizar a rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de 

suas razões recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. 

Ademais, no processo sob exame houve o indeferimento dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita consoante decisão de id. 4981746, sendo 

certo que a parte autora somente pleiteou a desistência do feito após ser 

intimado para recolher o valor das custas do processo. Logo, não há falar 

em omissão e muito menos concessão da AJG, quando tal requerimento já 

foi expressamente indeferido pelo Juízo. No mesmo sentido, segue o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in 

verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de 

haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não 

pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir 

quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente debatida no 

acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. 

Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital) Logo, por pretender a 

embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida decisão 

utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, este Juízo NÃO 

CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a decisão 

atacada ser mantida em sua integralidade. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001028-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HURTADO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/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)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001028-92.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: FATIMA HURTADO FERREIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000866-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON CARVALHO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000866-97.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AMILTON CARVALHO DOS REIS REQUERIDO: OI S.A 

DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000913-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000913-71.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LEOCADIO VIEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 

DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000901-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000901-57.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: GENESIA DOS SANTOS FARIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000871-22.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (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):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000871-22.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: MOISES PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 1 – 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. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000912-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000912-86.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LEOCADIO VIEIRA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. 

DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000870-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000870-37.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: FABIANO PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: CLARO S/A 

DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002896-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002896-08.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: WESLEY APARECIDO MENDES DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001018-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001018-48.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001024-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS (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:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001024-55.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LUIZ MARIO TELES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001087-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI CANDIA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001087-80.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: SUZI CANDIA FRUTUOSO REQUERIDO: TELEFONICA DATA 

S.A. DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 
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expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002750-98.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE DA SILVA HURTADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002750-98.2016.8.11.0006 AUTOR: 

CLEIDIANE DA SILVA HURTADO RÉU: VIVO S.A. DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou questões prejudiciais de 

mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001086-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUZI CANDIA FRUTUOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001086-95.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: SUZI CANDIA FRUTUOSO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001082-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001082-58.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: VANESSA DA CONCEICAO SOARES REQUERIDO: BANCO 

ITAULEASING S.A. DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003680-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CONCEICAO NASCIMENTO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003680-82.2017.8.11.0006 AUTOR: 

GONCALINA CONCEICAO NASCIMENTO SANTANA RÉU: TELEFÔNICA 

BRASIL S/A DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004395-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORDECI BENEDITA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004395-27.2017.8.11.0006 AUTOR: 

FLORDECI BENEDITA VIEIRA RÉU: VIVO S.A. DECISÃO 1 – 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. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 
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Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004388-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE FRANCISCA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004388-35.2017.8.11.0006 AUTOR: 

IONICE FRANCISCA DO NASCIMENTO RÉU: VIVO S.A. DECISÃO 1 – 

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. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes especifiquem 

as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004394-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MESQUITA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004394-42.2017.8.11.0006 AUTOR: 

JONAS MESQUITA DE CARVALHO RÉU: VIVO S.A. DECISÃO 1 – 

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. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes especifiquem 

as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004182-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THALYTA XAVIER MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004182-21.2017.8.11.0006 AUTOR: 

THALYTA XAVIER MIRANDA RÉU: VIVO S.A. DECISÃO 1 – 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. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004376-21.2017.8.11.0006 AUTOR: 

CLEVERSON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000895-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000895-50.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 
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saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000896-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000896-35.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. DECISÃO 1 – 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. Não havendo 

também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, reputa-se 

saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – 

INTIMEM-SE que as partes especifiquem as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo 

assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do 

julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos 

probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004167-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOICIELY COSTA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004167-52.2017.8.11.0006 AUTOR: 

JOICIELY COSTA LEITE RÉU: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002192-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002192-92.2017.8.11.0006 AUTOR: 

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

DECISÃO 1 – 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. Não havendo também preliminares ou 

questões prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do 

art. 357 do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para 

o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da 

pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000646-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA REGINA DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - PR54285 (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 

ANGELA REGINA DE MOURA em face do MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, 

ambos qualificados no processo. Com a inicial vieram documentos. 

Despacho inicial (id. 5020694). Audiência de conciliação realizada (id. 

8121752), ocasião em que restou infrutífera a composição amigável. 

Devidamente citado, o réu apresentou contestação e documentos (id. 

7763022 e seguintes). Réplica no id. 9665415. 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) existência do direito à cobertura securitária e aviso de 

sinistro; B) ocorrência de danos morais e sua quantificação; INTIMEM-SE 

as partes para especificar as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando expressamente suas respectivas pertinências (o 

que se quer provar) e razões específicas para cada meio probatório 

requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Após o 
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decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, 

sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de 

outros elementos probatórios. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 15 

de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002068-46.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002068-46.2016.8.11.0006 AUTOR: 

MARINO FERREIRA DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO 

1 – 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. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. 2 – INTIMEM-SE que as partes especifiquem 

as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 

expressamente e detalhadamente a pertinência para cada meio probatório 

requerido no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. 

Sobreleva notar que a inversão do ônus da prova foi indeferida por este 

Juízo em decisão inicial, sem irresignação recursal pela parte autora ou 

demonstração de alteração do cenário fático, consubstanciado na 

ausência de detalhamento dos documentos pretendidos em sede de 

réplica, razão pela qual não há nenhuma consideração nesse mister. 3 – 

Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios. 4 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. 

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007794-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS OAB - MT11395/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1007794-64.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA DECISÃO O Novo Código de Processo Civil, regido 

pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo 

contemporâneo, regramento editado após a Constituição Federal de 1988 

denominada de Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura 

das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia 

com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras 

constitucionais. Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, 

que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a 

tutela de evidência, 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), consubstanciados na probabilidade do direito, perigo de 

dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). 

Em acréscimo, preleciona o CPC: Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Por fim, 

mostra-se incabível a concessão de tutela quando se verificar o perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme o art. 300, §3º do CPC. 

Antes de analisar o pleito de exibição documental, verifica-se que o objeto 

litigioso deverá ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do 

Consumidor. Feitas estas considerações, o autor pugnou pela inversão do 

ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII da Lei n. 8.078/90. No 

caso em tela, em sede de cognição sumária verifica-se que a tutela de 

urgência de natureza cautelar merece acolhimento por este Juízo, tendo 

em vista a probabilidade do direito e de perigo de dano. Do cotejo do 

acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se haver elementos a 

evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte requerente juntou 

ao processo comprovante da prévia solicitação ao banco réu da 

documentação pretendida. Quanto ao perigo de dano, reputa-se que a 

parte autora também demonstrou esse requisito, pois a manutenção da 

omissão poderá ocasionar-lhe prejuízos ao sustento próprio visto que já 

ostenta outros empréstimos válidos para pagar, diminuindo-lhe o poder de 

compra e comprometendo sua subsistência, o que indica a urgência na 

tutela pretendida. Dessa forma, verifica-se que a parte autora preencheu 

os requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC/2015, notadamente a 

probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano, razão pela qual 

deve a medida ser indeferida. 1 – Forte nos fundamentos antes expostos 

e com lastro nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, 

DEFERE-SE o pedido de exibição documental, nos termos do art. 396 e art. 

397 do CPC, a fim de que o réu apresente os respectivos documentos ou 

apresente resposta no prazo de 05 (cinco) dias após a sua 

citação/intimação, nos termos do art. 398 do Código de Processo Civil. 

Saliente-se que a recusa de sua exibição será avaliada por este Juízo, 

podendo ser aplicado o efeito disposto no art. 400 do CPC. 2 – 

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. 3 – EXPEÇA-SE carta de citação e 

intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato 

deverá ser cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, observando-se as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 6 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 

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). 8 – Após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtido ou não o competente acordo que deverá ser 

lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado, CONCLUSO para os fins do artigo 

347 do Código de Processo Civil. 9 – Ante as razões expostas, 

DEFERE-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do 

artigo 4º da Lei 1.060/50, c/c artigo 98 do CPC. 10 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA
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Processo Número: 1003246-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISE LAURA DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003246-30.2016.8.11.0006 AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT RÉU: GEISE 

LAURA DE MORAES DECISÃO Trata-se de ação monitória visando o 

pagamento de soma em dinheiro. Em decisão inicial proferida (id. ), foi 

deferida de plano a expedição do mandado, advertindo ao réu que caso 

não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Neste sentido, 

preconiza o parágrafo segundo do art. 701 do CPC. Ocorre que a parte 

requerida, conquanto devidamente citada, deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem qualquer manifestação. Ante o exposto: 1 – 

CONVERTE-SE o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do 

art. 701, §2º do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, 

CITE-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 3 (três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do 

artigo 829 do CPC. CONSTE expressamente no mandado/carta precatória 

de citação as determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 3 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 4 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 5 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 6 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 7 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 8 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

15 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Para ciência dos documentos retro juntados aos autos.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000584-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUFT & CIA LTDA - ME (RÉU)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000584-25.2018.8.11.0006 

AUTOR: ROGERIO FRANCISCO SILVA RÉU: APPLE COMPUTER BRASIL 

LTDA, LUFT & CIA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO CONDENATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ROGÉRIO 

FRANCISCO SILVA em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e LINKTI 

ASSESSORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA. Dentre os pedidos inerentes 

a matéria trazida à baila para processamento e julgamento, os autores 

requerem o deferimento da justiça gratuita. Pois bem. É preciso lembrar 

que “[...] a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Nessa toada, este Juízo tem adotado 

o entendimento segundo o qual, não basta a mera asserção de 

hipossuficiência econômica para ter-se imediatamente o deferimento da 

justiça gratuita. Mais do que isso, é necessário que a parte traga aos 

autos elementos de prova idôneos que corroborem a assertiva, sob pena 

de indeferimento da inicial ante a falta de recolhimento de custas. No caso, 

a exigência mostra-se necessária porquanto a causa de pedir 

encontra-se atrelada a aquisição pelo autor de aparelho de telefone 

celular de alto padrão, com custo elevado, pelo que não se verifica 

simetria entre o argumento de hipossuficiência econômica com a 

informação de aquisição de tal produto. A esse respeito: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o 

magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, 

quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui 

meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de 

veracidade da referida declaração é apenas relativa. 3. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 

01/08/2011). Assim sendo eis o momento em que faculto a parte autora 

demonstrar ser hipossuficiente, na forma da Lei, ou que recolha as custas 

do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. Cáceres/MT., 15 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GARCIA DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ KIHATIRO NAKAGAKI (REQUERIDO)

MAURO KIHATIRO NAKAGAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000545-28.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRA, CATIA VIRGINIA WEBER 

DE OLIVEIRA, JOSE GARCIA DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: ANDRE LUIZ 

KIHATIRO NAKAGAKI, MAURO KIHATIRO NAKAGAKI Vistos etc. Com a 

devida vênia, a inicial encontra-se completamente ininteligível! Assim 

sendo, deverá a parte autora através de sua Advogada, implementar a 

emenda da inicial a fim de que seja exposto de forma clara e objetiva o 

"desenrolar dos fatos" observando-se ainda a ordem cronológica dos 

acontecimentos. Não obstante, deverá ainda apresentar documentação 

idônea a corroborar sua pretensão de litigar sob os benefícios da justiça 

gratuita, uma vez que este Juízo tem adotado o entendimento segundo o 

qual não basta a mera declaração de hipossuficiência para que seja 

deferido o aludido benefício. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias para a 

emenda da inicial (art. 321 do CPC). Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 15 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000584-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FRANCISCO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUFT & CIA LTDA - ME (RÉU)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000584-25.2018.8.11.0006 

AUTOR: ROGERIO FRANCISCO SILVA RÉU: APPLE COMPUTER BRASIL 

LTDA, LUFT & CIA LTDA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO CONDENATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ROGÉRIO 

FRANCISCO SILVA em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e LINKTI 

ASSESSORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA. Dentre os pedidos inerentes 

a matéria trazida à baila para processamento e julgamento, os autores 

requerem o deferimento da justiça gratuita. Pois bem. É preciso lembrar 

que “[...] a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o 

único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para 

decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 

afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras 

provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que 

a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe 

ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do 

termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação 

extravagante. São Paulo: RT, 2003). Nessa toada, este Juízo tem adotado 

o entendimento segundo o qual, não basta a mera asserção de 

hipossuficiência econômica para ter-se imediatamente o deferimento da 

justiça gratuita. Mais do que isso, é necessário que a parte traga aos 

autos elementos de prova idôneos que corroborem a assertiva, sob pena 

de indeferimento da inicial ante a falta de recolhimento de custas. No caso, 

a exigência mostra-se necessária porquanto a causa de pedir 

encontra-se atrelada a aquisição pelo autor de aparelho de telefone 

celular de alto padrão, com custo elevado, pelo que não se verifica 

simetria entre o argumento de hipossuficiência econômica com a 

informação de aquisição de tal produto. A esse respeito: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. 1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente. 2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o 

magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, 

quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui 

meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de 

veracidade da referida declaração é apenas relativa. 3. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 

01/08/2011). Assim sendo eis o momento em que faculto a parte autora 

demonstrar ser hipossuficiente, na forma da Lei, ou que recolha as custas 

do processo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. Cáceres/MT., 15 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000545-28.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GARCIA DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

CATIA VIRGINIA WEBER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ KIHATIRO NAKAGAKI (REQUERIDO)

MAURO KIHATIRO NAKAGAKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000545-28.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: RODRIGO MIGUEL DE OLIVEIRA, CATIA VIRGINIA WEBER 

DE OLIVEIRA, JOSE GARCIA DE OLIVEIRA NETO REQUERIDO: ANDRE LUIZ 

KIHATIRO NAKAGAKI, MAURO KIHATIRO NAKAGAKI Vistos etc. Com a 

devida vênia, a inicial encontra-se completamente ininteligível! Assim 

sendo, deverá a parte autora através de sua Advogada, implementar a 

emenda da inicial a fim de que seja exposto de forma clara e objetiva o 

"desenrolar dos fatos" observando-se ainda a ordem cronológica dos 

acontecimentos. Não obstante, deverá ainda apresentar documentação 

idônea a corroborar sua pretensão de litigar sob os benefícios da justiça 

gratuita, uma vez que este Juízo tem adotado o entendimento segundo o 

qual não basta a mera declaração de hipossuficiência para que seja 

deferido o aludido benefício. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias para a 

emenda da inicial (art. 321 do CPC). Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 15 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149174 Nr: 7786-80.2012.811.0006

 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: SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, 

BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BRADESCO S/A, VIVO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANTUIL FERNANDES JUNIOR

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

SHCAIRA - OAB:20495-A MT, CÍCERO NOBRE CASTELLO - OAB:71140 

OAB/SP, KAREN AOKI ITO - OAB:257417/SP, VINÍCIUS CASTRO 

CINTRA - OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JUNIOR 

- OAB:10705/MT

 ... Ante o exposto, CONVERTO a recuperação judicial de SANTOS 

GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, nos termos dos art. 73, III 

da Lei nº 11.101, em FALÊNCIA. Assim sendo, decreto nesta data a 

falência de SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, 

estabelecida nesta praça, que tem como sócios EDIL DOS SANTOS 

GARCIA e MENANDRO DOS SANTOS GARCIA. Fixo como termo legal o 

90º dia anterior à data do pedido de recuperação judicial. Determino à 

falida e respectivos sócios que apresentem, no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, 

natureza e classificação dos respectivos créditos, sob pena de 

desobediência (artigo 99, inciso III, da Lei 11.101/2005). ... Determino a 

suspensão de todas as ações e execuções contra o falido, ressalvadas 

as hipóteses previstas nos §§1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/05. (artigo 

99, inciso V, da Lei 11.101/2005). Proíbo a prática de qualquer ato de 
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disposição ou oneração dos bens do falido, submetendo-os previamente à 

autorização judicial e do Comitê de Credores. (artigo 99, inciso VI, da Lei 

11.101/2005). Devem os Sócios da falida apresentar, no prazo de dez 

dias, referidas as declarações constantes no art. 104 da lei 11.101/2005 

por escrito, com atenção ao art. 171 da referida lei. Na mesma 

oportunidade também os sócios da falida deverão declarar seus bens, 

consoante o entendimento da doutrina. ... Nomeio como 

Administrador/Sindicado o Advogado RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB/MT 9.764-A... Oficie-se aos Cartórios de Registro de Imóveis de 

desta comarca, para que informem a existência de bens e direitos do 

falido (artigo 99, inciso X, da Lei 11.101/2005). Realize-se busca junto ao 

RENAJUD e BACENJUD para a localização e bloqueio de veículos em nome 

do falido ou ativos financeiros, respectivamente. Determino a lacração, por 

meio de oficial de justiça, do estabelecimento comercial da falida no 

endereço indicado na inicial (artigo 99, inciso XI, da Lei 11.101/2005), 

devendo constar na certidão a relação de todos os bens móveis que 

guarnecem o estabelecimento. ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 219741 Nr: 6984-09.2017.811.0006

 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: ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - 

FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte Autora sobre a preliminar 

de prescrição arguida pela Requerida.

Nos termos do art. 10 do CPC, manifestem as partes, no prazo de quinze 

dias, acerca da competência deste juízo para conhecer e julgar a lide, 

inclusive sobre a aplicabilidade ou não dos julgados abaixo descritos, no 

presente caso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

JUSTIÇA COMUM FEDERAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA 

CONTRA A CEF E A FUNCEF. PEDIDO DE INCLUSÃO NO NOVO PLANO DE 

CARGOS E SALÁRIOS DA EMPREGADORA. PAGAMENTO DAS 

DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS COM REFLEXOS EM VERBAS DE 

NATUREZA TRABALHISTA. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. ESTREITA 

LIGAÇÃO COM A RELAÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA ENTRE AS 

PARTES. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação 

trabalhista proposta contra a Caixa Econômica Federal e respectiva 

entidade de previdência complementar, FUNCEF, na hipótese em que o 

autor requer inclusão no novo Plano de Cargos e Salários da empregadora 

e o consequente pagamento das diferenças salariais e seus reflexos em 

verbas de natureza trabalhista, além de indenização por danos morais. 2. 

Consoante se depreende da causa de pedir e do pedido, o novo 

enquadramento postulado pelo autor implica diretamente a alteração de 

seu contrato de trabalho com a CEF, circunstância que confere à lide 

natureza eminentemente trabalhista. 3. A eventual modificação no contrato 

de previdência privada do autor, patrocinado pela empregadora e 

administrado pela FUNCEF, será mera consequência do pleito de inclusão 

do empregado no novo Plano de Cargos e Salários da CEF. 4. Conflito 

conhecido para declarar competente a Justiça do Trabalho.

Encontrado em: , por unanimidade, conhecer do conflito e declarar 

competente o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica... DE 1988 STJ - 

CONFLITO DE COMPETENCIA CC 126244 SP 2012/0275401-9 (STJ) 

Ministro RAUL ARAÚJO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7677 Nr: 8-46.1981.811.0006

 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: ELZA RODRIGUES DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ MIGUEL SCAFF, RICARDO 

QUIDÁ, CLEONICE PACHECO QUIDÁ, SERGIO ANTONINI, ANA LUIZA 

SCAFF GONÇÃLVES, OSVALDO ATAIDIO GONÇALVES, JOSÉ CARLOS 

GONÇALVES, IVANETE TURAZZI GONÇALVES, JOSÉ LEMES DA SILVA, 

NAIR HONÓRIA GONÇALVES, MIRIAN SCAFF ANTONINI, ROBERVAL 

BERNARDES CABRINI, CELMA CONCEIÇÃO CABRINI, JAIME GONÇALVES, 

VALDEMAR PRADO MAURO, MARIA APARECIDA HERNANDEZ PRADO 

MAURO, ELEUZA FERREIRA DA SILVA RIBEIRO, SÉRGIO CARLOS 

ARGENTINO, ANGELA MARIA BARBOSA ARGENTINO, APARECIDA 

LOPES GOMES, ATAIR RIBEIRO DA SILVA, GERALDO GOMES, JOSE 

BARBOSA CAMELO, DERCILIA RUI ROMA CAMELO, IRAN MIGUEL SCAFF, 

MARTA SIRIN SCAFF, ANTONIO FALEIROS GASTALDELO, ESPOLIO DE 

MARIA DE LOURDES BARBOSA RASSANO, MARISTELA BARBOSA DA 

SILVA GASTALDELO

 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: ADRIELY RODRIGUES 

PIOVEZAN - OAB:15352-MT, ALEXANDRE PACHECO QUIDÁ - 

OAB:15.376 MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485, José Mauricio 

Jorge da Cunha - OAB:2.493 MT, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT, RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - OAB:6376, 

RICARDO QUIDÁ - OAB:2.625/MT, RICARDO QUIDÁ - OAB:2625-MT, 

SÉRGIO ANTONIO DE LIMA - OAB:3.412, WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 Processo aguarda a realização da pericial para fins de divisão do imóvel.

Além da divergência acerca dos honorários para realização da perícia, 

existe controvérsia sobre qual trabalho técnico necessitará ser realizado, 

o que repercute no valor dos honorários.

Diante do impasse, é de acolher a sugestão apresentada pelo Perito às fls. 

1535/1536. Para tanto, designo nova audiência de tentativa de conciliação, 

assim como esclarecimento e definição sobre o trabalho pericial a ser 

desenvolvido para o dia 17 de abril de 2018, às 14:00 horas.

Ficam as partes intimadas para comparecimento, na pessoa de seus 

Procuradores, e com a publicação deste no DJE.

Intime o Perito pelos Correios.

Apresente a parte Autora até dez dias antes da audiência cópia atualizada 

da matrícula do imóvel objeto da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148500 Nr: 6998-66.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE (BRASIL) S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELDEN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ... Não obstante, atento ao disposto no art. 2° caput do Dec. 911/69 e a 

informação de que o veículo foi vendido à terceiros pelo valor de 

R$26.500,00, deverá o credor HSBC observar devidamente o referido 

valor como fator de compensação de seu crédito, quando da elaboração 

da planilha que irá instruir seu pedido de cumprimento de sentença. Em 

relação ao pedido de compensação de créditos, em que SELDEN aponta 

ser credor nos autos de código 170653, reputo possível a compensação, 

embora naquele feito está pendente a apreciação de impugnação ao 

cumprimento de sentença em que abre controvérsia em relação ao valor 

exequendo. Assim sendo, prudente se faz que ambos os processos 

sejam apensados de modo que seja apurado conjuntamente os créditos 

pendentes em ambas as execuções e assim seja promovido no momento 

oportuno a devida compensação. Isto posto, como não há valor definido 

na execução de código: 170653 e como ainda não se iniciou a fase de 

execução forçada neste feito, deixo para deliberar acerca da penhora no 

rosto dos autos em momento posterior. Assim sendo, eis as 

determinações do Juízo: a) que o BANCO HSBC, considerando o proveito 

obtido com a alienação do veículo à terceiros, efetue a planilha atualizada 

da dívida com a devida compensação daquele valor (R$26.500,00) e de 

posse dos valores, efetue o pedido de cumprimento de sentença de modo 

adequado, na forma do art. 523 e ss. do Código de Processo Civil, em 

cinco dias. Ressalto que no cálculo a ser apresentado deverão ser 
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expurgados a multa e honorários acrescidos no cálculo apresentado nas 

fls. 420. b) sendo apresentado o pedido de cumprimento de sentença, 

intime-se o devedor SELDEN, através de seu Advogado, a fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida, sob pena de 

incidir sobre a dívida multa (10%) e honorários (10%), tudo na forma do 

art. 523, caput e §1°, do Código de Processo Civil. c) apense-se este 

processo ao feito de código: 170653. Decorrido o prazo, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 161471 Nr: 9269-14.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAJI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLASIHELIN ALINE RIBEIRO TOLEDO

 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:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os presentes Embargos à Execução, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determinando, após preclusa a via recursal, o prosseguimento da Ação de 

Execução em face da Executada GLASIHELIN ALINE RIBEIRO TOLEDO em 

todos os seus termos.Independente do decurso do prazo recursal 

manifeste - se o credor:- indicando bens passíveis de penhora;- interesse 

na penhora em dinheiro e requisição declaração do imposto de renda;- 

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. Intimem –se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 191510 Nr: 9244-30.2015.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMIRIS RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON RODRIGUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os presentes Embargos à Execução, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

determinando, após preclusa a via recursal, o prosseguimento da Ação de 

Execução em face do Executado Everson Rodrigues Leite em todos os 

seus termos.Independente do decurso do prazo recursal manifeste - se o 

credor, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias, 

sendo:- informação sobre a atual situação do financiamento;- interesse na 

busca e apreensão da motocicleta, com indicação do atual paradeiro;- 

averbação da restrição nos registros do Renajud;- liquidação da multa;- 

conversão em perdas e danos, com respectiva execução da parcelas 

vencidas e averbação da dívida nos registros do Serasa, nos termos do 

art. 782, § 3º do CPC;Intimem –se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18433 Nr: 45-38.2002.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CHAGAS MATIAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos FRANCISCO CHAGAS MATIAS-ME em face de 

ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 

para o fim de reconhecer a nulidade da execução com relação as 

duplicatas de fls. 09, 11, 13, 15, 17 e 19 dos autos de execução, assim 

como do respectivo protesto e, por consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC. De igual forma, fica extinta a ação de execução.Em razão da 

sucumbência, condeno a Embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos doa art. 85, §2º do 

CPC. Intimem-se.Após o trãnsito em julgado, oficie ao Cartório do 3º Ofício 

de Cáceres solicitando a baixa dos instrumentos de protestos com 

protocolos nºs 8500, 8496, 9497, 8495, 8499 e 8498 (fls. 10, 12, 14, 16, 

18 e 20 - autos de apenso). Instrua com cópia das referidas folhas e 

desta decisão.Custas já recolhidas (fls. 33 vº).Após a expedição do 

ofício, e acaso nada seja pleiteado no prazo de até 15 dias após o trânsito 

em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 20740 Nr: 1690-98.2002.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CHAGAS MATIAS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834-MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos FRANCISCO CHAGAS MATIAS-ME em face de 

ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., 

para o fim de reconhecer a nulidade da execução com relação as 

duplicatas de fls. 09, 11, 13, 15, 17 e 19 dos autos de execução, assim 

como do respectivo protesto e, por consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC. De igual forma, fica extinta a ação de execução.Em razão da 

sucumbência, condeno a Embargada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos doa art. 85, §2º do 

CPC. Intimem-se.Após o trãnsito em julgado, oficie ao Cartório do 3º Ofício 

de Cáceres solicitando a baixa dos instrumentos de protestos com 

protocolos nºs 8500, 8496, 9497, 8495, 8499 e 8498 (fls. 10, 12, 14, 16, 

18 e 20 - autos de apenso). Instrua com cópia das referidas folhas e 

desta decisão.Custas já recolhidas (fls. 33 vº).Após a expedição do 

ofício, e acaso nada seja pleiteado no prazo de até 15 dias após o trânsito 

em julgado, arquive-se.

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140431 Nr: 10068-28.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR ALBERTO NILMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

140431 §!/%@¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10068-28.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): OSCAR ALBERTO NILMAN

CITANDO(A, S): Executados(as): Oscar Alberto Nilman Filiação: Carlos 

Nilman e de Lucina Arguelio Nilman, em lugar incerto e não sabido

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.676,85

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

585/2011, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 140392 Nr: 10028-46.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Presentes os pressupostos recursais, conheço dos Embargos de 

Declaração, passando a analisar os seus fundamentos.(...)Ora, para 

acolhimento de Embargos de Declaração, deve a parte interessada 

encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do CPC/15, 

especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade da 

decisão recorrida, o que não se verifica no caso.Neste sentido, os 

embargos aclaratórios manejados nos autos pelo requerente demonstram 

clara vontade de induzir este juízo a erro, por meio da cortina de fumaça 

que se levantou com as alegações sabidamente infundadas.No que tange 

aos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso, é o 

caso de acolhimento para reconhecimento de erro material no dispositivo 

da sentença vergastada.Isso porque, o valor dos honorários advocatícios 

foi estabelecido com fulcro no inciso III, §4º, do art. 85, do CPC, cujo 

conteúdo determina o arbitramento sobre o valor atualizado da causa, não 

sendo possível mensurar o proveito econômico obtido.Ocorre que, a ação 

anulatória de débito fiscal buscava atacar o valor total da execução fiscal 

em apenso (cód. 137124), que perfaz o montante de R$3.372.037,66, 

atualizado até março de 2017. Assim, o valor do proveito econômico obtido 

foi no montante de R$3.372.037,66, o que revela a incidência literal do art. 

85, §3º, III e §6º, do CPC, devendo, neste ponto, ser a decisão 

corrigida.Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a)CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR 

PROVIMENTO aos da parte autora e DAR PROVIMENTO aos do requerido, 

somente para alterar o item “c” da sentença vergastada, para que conste 

a seguinte redação: “c) Condenar a parte autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor do proveito 

econômico obtido, forte no art. 85, §º, III, do CPC”;(b)Intimem-se as partes 

e restituam-se os prazos;(c)Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 87236 Nr: 2763-61.2009.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LAURINDA ALVES DE QUEIROZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO- UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO - 

OAB:7.800/MT, DEMÉTRIO FRANCISCO DA SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5988, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por LAURINDA ALVES 

DE QUEIROZ RODRIGUES contra a UNIVERSIDADE DO ESTAO DE MATO 

GROSSO - UNEMAT, na qual há informações nos autos do pagamento das 

Requisições de Pequeno Valor (fls. 191/193).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC;

b) Sem custas e honorários;

 c) Após transitada em julgado e, cumpridos todos os seus comandos, 

arquive-se o feito;

d) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 137124 Nr: 6383-13.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, JOSÉ PEREIRA DE 

SOUSA, GASPAR JOSE DE SOUZA JUNIOR, DIERLY BALTAZAR 

FERNANDES SOUZA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, RENATO 

FERNANDES SOARES, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a prolação de sentença no feito apenso (cód. 140392), 

sem recurso com efeito suspensivo, e dada a premente perecibilidade do 

pedido de fl. 27, decido:

a) Deferir o pleito de fl. 27 e determinar seja penhorado o crédito referente 

ao precatório de protocolo n. 70607/2015, processo originário n. 

5915/2004, até o montante de R$3.372.037,66;

 b) Expeça-se ofício ao setor de precatórios do Tribunal de Justiça para 

que efetue a penhora nos autos do precatório supra e transfira-o para a 

conta judicial competente; lavre-se em seguida o termo de penhora e 

depósito, forte no art. 839 do CPC, intimando-se após Exequente e 

Executado;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148941 Nr: 7513-04.2012.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS na qual há informações nos 

autos da liquidação da requisição (fl. 103).

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

O documento de fl. 103 informa que foi efetivado o pagamento da 

Requisição de Pequeno Valor, assim, a satisfação da obrigação pelo 

devedor conduz à extinção do feito com resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do CPC/15;

b) Sem custas e honorários, na forma da lei;

c) Após transitada em julgado, ao arquivo;
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d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 90319 Nr: 5523-80.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C SOUZA, TEREZINHA DE CARVALHO 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

90319 §!*$4¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5523-80.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): T C SOUZA e TEREZINHA DE CARVALHO SOUZA

CITANDO(A, S): Executados(as): T C Souza, CNPJ: 00950725000140, 

brasileiro(a), e Executados(as): Terezinha de Carvalho Souza, Cpf: 

24163902104, Rg: 0.217.968-7 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante, Endereço: LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/07/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 969,40

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal 

proposta pela FAZENDA PÚBLICA, acima especificada, em desfavor do(s) 

Executado(s), acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA nº 20092041, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 26 de outubro de 2017.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136711 Nr: 5940-62.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR BRUNELI DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra GILMAR BRUNELI DOS REIS, na qual pugna pela 

extinção do feito em razão da quitação da dívida pela via administrativa 

referente CDA n. 20111149. (fl. 38)

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 6830/80;

(b) Custas pelo executado, devendo a Sra. Gestora proceder na forma 

das determinações contidas nos artigos 351 a 355 da C.N.G.C(Provimento. 

41/2016);

 (c) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 162300 Nr: 10087-63.2013.811.0006

 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: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, INTIMAM-SE a parte autora 

para que fique ciente do retorno dos autos do Tribunal e, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se requerendo o que entender pertinente, vez que, 

em nada sendo requerido, os autos serão devidamente arquivados.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95564 Nr: 631-94.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS RIBEIRO E SILVA LTDA, JOSINEI DIAS 

DE OLIVEIRA, ELIANE DA SILVA, MARCIA RAMOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra RAMOS RIBEIRO E SILVA LTDA e Outros, na qual 

pugna pela extinção do feito em razão da quitação da dívida pela via 

administrativa referente CDA n. 20099854. (fls. 77/79)

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 6830/80;

(b) Custas pelo executado, devendo a Sra. Gestora proceder na forma 

das determinações contidas nos artigos 351 a 355 da C.N.G.C(Provimento. 

41/2016);

 (c) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 165621 Nr: 2692-83.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MUNIZ CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 Vistos, etc.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL contra OSVALDO MUNIZ CAMARGO, na qual pugna pela 
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extinção do feito em razão da quitação da dívida pela via administrativa 

referente CDA n. 20141191. (fls. 28/29)

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

A satisfação da obrigação pelo devedor conduz à extinção do feito com 

resolução de mérito.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR EXTINTO o processo com resolução de mérito, com base no 

art. 924, II, do NCPC c/c art. 1º da lei 6830/80;

(b) Custas pelo executado, devendo a Sra. Gestora proceder na forma 

das determinações contidas nos artigos 351 a 355 da C.N.G.C(Provimento. 

41/2016);

 (c) Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, ao 

arquivo com as baixas de praxe;

(d) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1006150-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID ANNE SCHMIDT (RÉU)

MUNICÍPIO DE CÁCERES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA DECISÃO Numero do Processo: 

1006150-86.2017.8.11.0006 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO RÉU: INGRID ANNE SCHMIDT, MUNICÍPIO DE CÁCERES 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de INGRID ANNE SCHMIDT e MUNICÍPIO DE 

CÁCERES. Em síntese, informa a inicial o quanto segue: “Visa a presente 

ação civil pública a obtenção de provimento jurisdicional que reconheça a 

prática de condutas ilegais pela agente pública Ingrid Anne Schmidt, a 

qual, na condição de servidora pública municipal investida no cargo de 

nutricionista, dentre outras irregularidades, vem realizando há anos 

atendimentos em clínica particular no mesmo horário em que deveria 

prestar expediente de 40 (quarenta) horas semanais junto às unidades de 

saúde públicas do Município de Cáceres, MT. Fundamenta-se a presente 

ação de improbidade administrativa na tutela dos princípios constitucionais 

da legalidade, imparcialidade, moralidade administrativa, eficiência, 

honestidade, economicidade e lealdade às instituições, além de outros 

dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis às matérias. 

Visa a atual demanda, ainda, a obtenção de ordem judicial que imponha ao 

Município de Cáceres, MT, o dever de fiscalização eficiente dos horários 

de expediente da servidora pública demandada, evitando que a mesma 

deixe o seu local de lotação pública para o fim de realizar atendimentos em 

clínica particular.” Após expor as razões de fato e de direito que justificam 

a sua demanda, o Ministério Público requereu a concessão de tutela de 

urgência, nos seguintes termos: Que seja determinado à requerida Ingrid 

Anne: (a) que confira integral cumprimento à sua carga horária de 40 

horas semanais junto ao seu órgão de lotação (Centro Referencial de 

Saúde), permanecendo no local, à disposição da Administração Pública 

municipal e no efetivo desempenho de suas atividades profissionais, 

durante a integralidade do horário de expediente do órgão (das 07:00 h às 

11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h); (b) que se abstenha de deixar o órgão 

público de sua lotação para o fim de realizar quaisquer atividades 

particulares, especialmente a realização de atendimentos particulares e/ou 

atividades relacionadas à divulgação de lojas e/ou produtos da área de 

nutrição; (c) que se abstenha de reter sua folha de ponto (na hipótese de 

ainda não ter ocorrido a instalação de controle eletrônico de horário no 

órgão), devendo manter referido documento sob o controle da 

coordenação da unidade de saúde em que se encontra lotada; (d) que, na 

hipótese de instalação de equipamento eletrônico de ponto no seu local de 

trabalho, a demandada proceda ao fiel registro de seus horários de 

entrada e de saída através do referido dispositivo; (e) a fixação de multa 

pessoal à servidora pública demandada Ingrid Anne Schmidt, no importe 

sugerido de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), por eventual episódio de 

descumprimento de quaisquer dos itens acima apontados, sem prejuízo da 

sua incidência em outras consequências legais do desatendimento da 

ordem judicial. Que seja determinado ao Município de Cáceres: (a) que 

realize efetiva fiscalização quanto ao cumprimento da carga horária de 40 

horas semanais da nutricionista Ingrid Anne Schmidt junto ao seu órgão de 

lotação (Centro Referencial de Saúde), para o fim de que a mesma 

permaneça no local, à disposição da Administração Pública municipal e no 

efetivo desempenho de suas atividades profissionais, durante a 

integralidade do horário de expediente do órgão (das 07:00 h às 11:00 h e 

das 13:00 h às 17:00 h); (b) que, na hipótese de não instalação de 

controle eletrônico de horário no Centro Referencial de Saúde, seja 

designado agente destinado a fiscalizar a veracidade do preenchimento 

das folhas de ponto no órgão, especialmente quanto à demandada Ingrid 

Anne Schmidt, devendo manter referidos documentos sob o controle da 

coordenação da referida unidade de saúde; (c) que, na hipótese de 

instalação de equipamento eletrônico de ponto no Centro Referencial de 

Saúde, imponha à demandada Ingrid Anne Schmidt o fiel registro de seus 

horários de entrada e de saída através do referido dispositivo; (d) a 

fixação de multa pessoal ao agente público encarregado do cumprimento 

da ordem judicial, no importe sugerido de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), por 

eventual episódio de descumprimento de quaisquer dos itens acima 

apontados, sem prejuízo da sua incidência em outras consequências 

legais do desatendimento da ordem judicial; (e) requer-se que, visando 

conferir o máximo de efetividade à presente medida, sejam intimados do 

teor da tutela de urgência ora postulada o Chefe do Poder Executivo local, 

Francis Maris Cruz, bem como a Secretária Municipal de Saúde, Evanilda 

Costa do Nascimento, e a Coordenadora do Centro Referencial de Saúde 

(local de lotação funcional da servidora demandada), Fernanda Hasse 

Silva. Dessa maneira, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

seu Promotor de Justiça signatário, no uso de suas atribuições legais e 

constitucionais, vem requerer: “a) o processamento da presente inicial e 

da documentação constante do procedimento investigatório cível que 

segue em apartado (inquérito civil n.º 018/2016 - registrado sob o cód. 

SIMP n.º 000601-005/2016); b) seja concedido o benefício da prioridade na 

tramitação da presente ação civil pública, nos termos preconizados pelo 

Provimento n.º 50/2008-CGJ/MT; c) a concessão da tutela de urgência 

postulada no título IV da presente demanda; d) a intimação da demandada 

por atos de improbidade administrativa (na forma prevista no art. 17, § 7.º, 

da Lei Federal n.° 8.429/1992), Ingrid Anne Schmidt, para, querendo, 

apresentar manifestação por escrito acerca dos termos da presente ação 

civil pública no prazo legal, com o conseguinte recebimento da inicial e a 

oportuna citação de todos os demandados para, querendo, apresentarem 

contestação acerca dos fatos relatados na atual demanda metaindividual; 

e) o julgamento de total procedência da demanda por ato de improbidade 

administrativa, com o reconhecimento dos atos de improbidade praticados 

pela demandada Ingrid Anne Schmidt em razão das ofensas descritas no 

presente feito ao previsto no art. 11, caput e inc. I, da Lei Federal n.º 

8.429/1992, nas penas dispostas no art. 12, inc. III, da referida legislação, 

bem como no art. 37, §§ 4.º e 5.º, da Constituição Federal; f) o julgamento 

de total procedência da demanda de obrigação de fazer e de não fazer, 

com a imposição das seguintes obrigações à servidora pública 

demandada Ingrid Anne Schmidt: (1) que confira integral cumprimento à 

sua carga horária de 40 horas semanais junto ao seu órgão de lotação, 

permanecendo no local, à disposição da Administração Pública municipal e 

no efetivo desempenho de suas atividades profissionais, durante a 

integralidade do horário de expediente do órgão (das 07:00 h às 11:00 h e 

das 13:00 h às 17:00 h); (2) que se abstenha de deixar o órgão público de 

sua lotação para o fim de realizar quaisquer atividades particulares, 

especialmente a realização de atendimentos particulares e/ou atividades 

relacionadas à divulgação de lojas e/ou produtos da área de nutrição; (3) 

que se abstenha de reter sua folha de ponto (na hipótese de ainda não ter 

ocorrido a instalação de controle eletrônico de horário no órgão em que 

trabalha), devendo manter referido documento sob o controle da 

coordenação do órgão público em que se encontra lotada; (4) que, na 

hipótese de instalação de equipamento eletrônico de ponto no seu local de 

trabalho, a demandada proceda ao fiel registro de seus horários de 

entrada e de saída através do referido dispositivo; (5) a fixação de multa 

pessoal à servidora pública demandada Ingrid Anne Schmidt, no importe 

sugerido de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), por eventual episódio de 

descumprimento de quaisquer dos itens acima apontados, sem prejuízo da 

sua incidência em outras consequências legais do desatendimento da 

ordem judicial. g) o julgamento de total procedência da demanda de 
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obrigações de fazer e de não fazer, com a imposição das seguintes 

obrigações ao Município de Cáceres, MT: (1) que realize efetiva 

fiscalização quanto ao cumprimento da carga horária de 40 horas 

semanais da nutricionista Ingrid Anne Schmidt junto ao seu órgão de 

lotação, para o fim de que a mesma permaneça no local, à disposição da 

Administração Pública municipal e no efetivo desempenho de suas 

atividades profissionais, durante a integralidade do horário de expediente 

do órgão (das 07:00 h às 11:00 h e das 13:00 h às 17:00 h); (2) que, na 

hipótese de não instalação de controle eletrônico de horário no órgão de 

lotação da servidora demandada, seja designado agente destinado a 

fiscalizar a veracidade do preenchimento das folhas de ponto no órgão, 

especialmente quanto à demandada Ingrid Anne Schmidt, devendo manter 

referidos documentos sob o controle da coordenação da referida unidade; 

(3) que, na hipótese de instalação de equipamento eletrônico de ponto no 

órgão de lotação da servidora demandada Ingrid Anne Schmidt, imponha à 

mesma o fiel registro de seus horários de entrada e de saída através do 

referido dispositivo; (4) a fixação de multa pessoal ao agente público 

encarregado de seu cumprimento, no importe sugerido de R$ 2.000,00 

(dois mil Reais), por eventual episódio de descumprimento de quaisquer 

dos itens acima apontados, sem prejuízo da sua incidência em outras 

consequências legais do desatendimento da ordem judicial. Embora já 

tenha apresentado o Ministério Público prova pré-constituída de todo o 

alegado, requer-se, outrossim, a produção de prova documental, 

testemunhal, pericial, e, até mesmo, inspeção judicial, que se fizerem 

necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do 

contraditório que se vier a formar com a apresentação de contestação. Em 

atendimento ao disposto no art. 319, inc. V, do Código de Processo Civil, 

atribui-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) - embora sejam 

os bens em questão de valor inestimável.” Com a inicial, vieram 

documentos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C.C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em face de INGRID ANNE SCHMIDT e MUNICÍPIO DE CÁCERES. 

Em tela, pretensão do Ministério Público de aplicação das sanções 

inerentes ao ato de improbidade administrativa, bem como de que seja 

imposto comandando mandamental aos requeridos, visando o integral 

cumprimento de carga horária de servidor público. Não obstante, requereu 

o Ministério Público, em sede de tutela de urgência que sejam impostas 

obrigações à ambos os réus, cujas imposições pretendidas encontram-se 

descritas na inicial e no relatório acima. Pois bem. O Novo Código de 

Processo Civil estabeleceu um novo modelo de antecipação de efeitos. Em 

linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e ss. daquele códex.: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

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

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 295. A 

tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento 

de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na 

pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela 

provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do 

processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo único. A 

efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao 

cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na decisão 

que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz 

motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A tutela 

provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao 

juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se portanto que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direiro e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Também estabelece a lei que para o deferimento da tutela 

provisória de urgência que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir 

caução real ou fidejussória idônea para a efetivação da medida à ser 

deferida. Ficando vedada a concessão da tutela de urgência que 

aparentar risco de irreversibilidade. À respeito da tutela provisória, Daniel 

Amorim Assumpção Neves salienta que: “Não existe discricionariedade 

para o juiz conceder ou não a tutela provisória, ou seja, o Juiz não pode 

simplesmente escolher entre conceder ou não a tutela provisória 

imaginando que ambas as soluções serão consoantes com o direito. 

Estando preenchidos no caso concreto os requisitos legais, o juiz é 

obrigado a conceder a tutela provisória, também sendo obrigado a 

indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão preenchidos. Será 

teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a presença dos requisitos, 

mas, por acreditar que a melhor solução é a não concessão da tutela 

provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo ausentes os requisitos, 

resolve por concedê-la por entender essa solução a mais oportuna ou 

conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação do preenchimento 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória em razão da 

utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo indeterminado 

ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória de urgência, 

como se pode notar dos requisitos “elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas também na tutela 

de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como “abuso do direito 

de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas essa liberdade 

valorativa no preenchimento dos requisitos não se confunde com a 

liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A decisão está 

condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua interpretação é 

indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa atividade.” (in 

Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora JusPodivm:2016. 

Página 422). Apesar das palavras do doutrinador tendenciarem no início à 

pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à suposta objetividade na 

aplicação da norma processual, tal não deve ser a conclusão, porquanto o 

direito é ciência eminentemente subjetiva. Contudo, prosseguindo com a 

leitura completa do trecho acima, constata-se que o que o doutrinador 

buscou afirmar, segundo a minha interpretação, que diante da valoração 

quanto a presença dos requisitos inerentes à concessão da tutela, os 

quais devem ser valorados pelo Magistrado, não caberá a este indeferir a 

tutela, quando constatar presentes os requisitos. De fato, seria uma 

incoerência reconhecer a presença dos requisitos e indeferir o pleito! 

Portanto, atento ao que dispõe o caput do art. 300, passo a valorar os 

elementos trazidos à lume, a fim de constatar a presença da probabilidade 

do direito invocado e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo. Passamos à análise concreta dos autos. A matéria em apreço 

sobre a qual recai o pedido de urgência, possui nítido interesse público. O 

MP pretende que seja imposto à requerida Ingrid algumas obrigações de 

Fazer/Não fazer a fim de que seja cumprida rigorosamente sua carga 

horária. Do mesmo modo, pretende impor ao réu MUNICÍPIO DE CÁCERES a 

obrigação de fazer no sentido de que sejam implementadas as medidas 

necessárias à devida fiscalização do cumprimento da carga horária pelos 

servidores públicos, em especial a co-ré. A CF/88 estabelece que “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 (...)” 

(art. 37, caput da CF/88). Em linhas gerais, pode-se dizer então que no 

tocante a legalidade, a Administração pública deverá observar no seu 

modo de agir tudo o quanto a lei dispuser; também deverá ser impessoal, 

agindo de modo abstrato e uniforme a todo aquele que com ela esteja 

envolvido direta ou indiretamente; não poderá praticar atos contrários ao 

sentimento de moralidade; deverá ser transparente de modo que todos os 

seus atos sejam assistidos pelo público em geral, salvo a necessidade 

justificada de sigilo quando a lei ou o interesse público o exigirem; assim 

como também deverá ser eficiente. Dos princípios apontados, chamo a 

atenção neste caso para a legalidade, impessoalidade e eficiência 

administrativa. É que sobre o prisma dos princípios em destaque, chamo a 

atenção para a Lei Complementar Municipal n° 25/1997 (que dispõe sobre 

o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Cáceres), a qual, faz o 

apontamento dos Chamados Deveres do servidor público municipal. É que 

o art. 178 da LC 25/1997, estabelece o quanto segue: Art. 178 São 

deveres do servidor: I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do 

cargo; II - ser leal à instituição que servir; III - observar as normas legais e 

regulamentares; IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais; V - atender com presteza; a) ao público em geral, 

prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por 

sigilo; b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou 

esclarecimento de situações de interesse pessoal; c) às requisições para 

a defesa da Fazenda Pública; VI - levar ao conhecimento de autoridade 
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superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo; VII - 

zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; VIII 

- guardar sigilo sobre assuntos da repartição; IX - manter conduta 

compatível com a moralidade administrativa; X - ser assíduo e pontual ao 

serviço; XI - tratar com urbanidade as pessoas; XII - representar contra a 

ilegalidade, omissão ou abuso de poder. A observância do diploma 

normativo em destaque pela Administração Pública Municipal e seus 

serventuários não cumpre apenas com a legalidade, mas privilegia o 

tratamento uniforme e abstrato a todos os servidores (impessoalidade), 

bem como coloca a administração pública no sentido da eficiência 

administrativa. Dito isto, observa-se que há na inicial “prints” da ficha 

funcional da requerida INGRID apontando que a mesma é ocupante de 

cargo público efetivo cuja carga horária é de 40 horas. De outro lado, o 

autor trouxe na inicial prova indiciária a apontar o descumprimento desta 

carga horária, eis que há informações de que a requerida, por vezes, 

quase que todos os dias, sairia do âmbito do serviço público para realizar 

atendimentos na iniciativa privada (neste ponto, chamo a atenção para a 

transcrição contida na inicial de diligência realizada pelo parquet, onde 

apurou-se o atendimento da requerida, no mesmo horário em que deveria 

estar na administração pública municipal, na iniciativa privada, qual seja, 

na clínica Gastro e Derme), deixando, assim, de cumprir sua carga horária 

junto a administração pública Municipal. Não obstante, houve ainda a 

transcrição de depoimentos que sinalizaram no mesmo sentido, qual seja, 

de que a requerida Ingrid Anne há anos, viria descumprindo sua carga 

horária na administração pública municipal para atendimento na iniciativa 

privada. Certo é que ainda se faz necessário o contraditório e eventual 

instrução para a apuração da veracidade das informações trazidas pelo 

Ministério Público na inicial. Contudo, diante das informações contidas na 

inicial e a tutela provisória pretendida não se vê óbice ao seu deferimento. 

De um lado, pretende o MP que se imponham obrigações à ré Ingrid de 

modo que a mesma observe sua carga horária. De outro, pretende que o 

Município implemente meios eficazes de fiscalização ao cumprimento da 

carga horária de seus servidores, em especial da co-ré. Ocorre que o 

requerimento do Ministério Público em sede de tutela de urgência não 

implica em qualquer inovação no âmbito administrativo do Município de 

Cáceres, uma vez que acredita-se não haverá neste feito controvérsias 

no tocante ao dever de cumprimento da carga horária pelos servidores, 

mas haverá, ao menos em relação a ré Ingrid, se esta está ou não 

cumprindo regularmente o horário de seu cargo. Dito isto, o comando 

judicial que determinar o regular cumprimento da carga horária, e a 

respectiva fiscalização pelo Município de seus servidores, nada mais será 

do que um “lembrete” à requerida do fiel cumprimento de seu dever 

funcional e ao requerido de efetivamente fiscalizar os seus servidores, 

bem como servirá de “alerta” para eventuais consequências caso na 

instrução seja comprovado de que realmente houve descumprimento de 

carga horária pela servidora Ingrid. De outro lado, não há como neste 

momento impor ao MUNICÍPIO os parâmetros exatos que o mesmo deverá 

empreender para realizar a efetiva fiscalização de seus servidores, 

mormente, não sendo possível determinar ao mesmo que implante meio 

eletrônico para a aludida tarefa, pois isto implicaria invasão de 

matéria/mérito administrativo a ser deliberado pelos gestores municipais. 

Certo é, também, que o dever de fiscalização é inerente a atividade e 

deverá o Município empreender meios eficazes de fiscalização de seu 

corpo funcional, notadamente a requerida, devendo ainda esclarecer no 

prazo da resposta, quais meios têm implantado para tal fim. Com efeito, a 

tutela provisória almejada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO encontra amparo na 

legislação instrumental, porquanto a probabilidade do direito encontra-se 

vinculada aos depoimentos e diligências realizadas pelo Ministério Público 

na fase pré-processual. Não obstante, o risco da demora situa-se na 

possibilidade de que horários de servidores não estejam sendo cumpridos, 

e tampouco havendo efetiva fiscalização, de modo que caso proceda a 

informação, a demora na imposição de ordem mandamental, implicará risco 

de prejuízos à máquina pública, seja por pagar salários sem o cumprimento 

devido do horário, ou seja pela ineficiência da prestação dos serviços 

públicos através dos servidores inadimplentes. Sendo assim, 

baseando-me nos parâmetros destacados acima, saliento que a tutela de 

urgência será parcialmente deferida. É como decido! Ante o exposto, 

DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA almejada na inicial, nos 

seguintes termos: Em relação a requerida INGRID ANNE, determino que: (a) 

confira integral cumprimento à sua carga horária de 40 horas semanais 

junto ao seu órgão de lotação (Centro Referencial de Saúde), 

permanecendo no local, à disposição da Administração Pública municipal e 

no efetivo desempenho de suas atividades profissionais, durante a 

integralidade do horário de expediente do órgão (das 07:00 h às 11:00 h e 

das 13:00 h às 17:00 h ou por jornada de trabalho diversa, desde que 

obedeça a carga horária semanal); (b) que se abstenha de deixar o órgão 

público de sua lotação para o fim de realizar quaisquer atividades 

particulares, especialmente a realização de atendimentos particulares e/ou 

atividades relacionadas à divulgação de lojas e/ou produtos da área de 

nutrição; (c) que se abstenha de reter sua folha de ponto (na hipótese de 

ainda não ter ocorrido a instalação de controle eletrônico de horário no 

órgão), devendo manter referido documento sob o controle da 

coordenação da unidade de saúde em que se encontra lotada; (d) que, na 

hipótese de instalação de equipamento eletrônico de ponto no seu local de 

trabalho, a demandada proceda ao fiel registro de seus horários de 

entrada e de saída através do referido dispositivo; (e) O descumprimento 

dos itens acima, importará em incidência de multa cominatória de 

R$1.000,00, por cada dia em que se registrar o descumprimento dos 

comandos judiciais elencados nos itens a, b, c e d e sem prejuízo do 

afastamento cautelar de suas funções e suspensão da remuneração. Em 

relação ao Município de Cáceres, determino que: (a) que realize efetiva 

fiscalização quanto ao cumprimento da carga horária de 40 horas 

semanais da nutricionista Ingrid Anne Schmidt junto ao seu órgão de 

lotação (Centro Referencial de Saúde), para o fim de que a mesma 

permaneça no local, à disposição da Administração Pública municipal e no 

efetivo desempenho de suas atividades profissionais, durante a 

integralidade do horário de expediente do órgão (das 07:00 h às 11:00 h e 

das 13:00 h às 17:00 h, ou por jornada de trabalho diversa, desde que 

preencha a carga horária semanal de 40 horas); (b) que, na hipótese de 

não instalação de controle eletrônico de horário no Centro Referencial de 

Saúde, seja designado agente destinado a fiscalizar a veracidade do 

preenchimento das folhas de ponto no órgão, especialmente quanto à 

demandada Ingrid Anne Schmidt, devendo manter referidos documentos 

sob o controle da coordenação da referida unidade de saúde; (c) que, na 

hipótese de instalação de equipamento eletrônico de ponto no Centro 

Referencial de Saúde, imponha à demandada Ingrid Anne Schmidt o fiel 

registro de seus horários de entrada e de saída através do referido 

dispositivo; (d) a fixação de multa pessoal ao agente público encarregado 

do cumprimento da ordem judicial, no importe sugerido de R$ 1.000,00 (Mil 

Reais), por eventual episódio de descumprimento de quaisquer dos itens 

acima apontados, sem prejuízo da sua incidência em outras 

consequências legais do desatendimento da ordem judicial; Feitas estas 

considerações: - NOTIFIQUE-SE a requerida INGRID ANNE, a fim de que 

ofereça manifestação por escrito, que poderá ser instruída com 

documentos e justificações, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (art. 17, 

§7° da Lei 8.429/1992). - Ainda que as tutelas pleiteadas em desfavor do 

Município não incidam as penalidades da lei de improbidade, dada a 

divergência de rito procedimental e visando conduzir a mesma marcha 

processual, com aplicação analógica, NOTIFIQUE-SE para apresentar 

resposta, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 15 de fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

5ª Vara Cível
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Proc. 1000522-19.2017.8.11.0006 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 pela reclamante MARCELO DOUGLAS 
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SILVA SANTOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito, no valor de R$ 

387,43 reais, (data de 14.06.2013– contrato n° 2119555876. O 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 

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. 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, a requerida juntou declaração de residência em 

nome de Roberta de Souza Melos, bem como com a cópia da CNH desta 

com o fim de declarar o endereço do autor. O Requerido, assim, 

demonstra nos autos a relação contratual entre as partes, método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citação relação jurídica. 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
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Proc. 1000620-04.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela 

reclamante ALZIRA GARCIA em desfavor de OMNI FINANCEIRA S/A, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 

pendência junto à empresa no valor de R$ 1.842,64 (um mil,oitocentos e 

quarenta e dois reais, sessenta e quatro centavo s), uma dívida vencida 

em 31 de agosto de 2014, sendo a negativação disponibilizada no sistema 

em 02 de abril de 2015, referente ao suposto contrato número 

101630007491014. 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 
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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 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, 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: 1000765-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA BARBOSA (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Proc. 1000765-60.2017.8.11.0006 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 LETICIA PEREIRA BARBOSA em desfavor de VIVO S.A, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito com 02 

pendências junto à empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, no valor de R$ 

10,09 e R$ 295,77 tendo como referência o suposto contrato nº 

2142184717, 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. 

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 
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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: 1004325-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GUIRALDELLO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-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 NEGATIVA DO DÉBITO, proposta pela reclamante PATRICIA 

GUIRALDELLO SILVA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 pendência junto à 

empresa no valor de R$ 210,28, uma dívida vencida em 21de junho de 

2014. 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 
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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: 1001665-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MARINA DE ARAUJO (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. 1001665-43.2017.8.11.0006 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 CLAUDETE MARINA DE ARAUJO 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 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 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. O Requerido 

apresentou histórico de pagamento realizado pela autora por meses 

subsequentes, o que demonstro a utilização do serviço contratado. 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 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 
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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: 1001333-76.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA (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)

 

Proc. 1001333-76.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA, proposta pela 

reclamante ALYSON CHAGAS BARBOSA DE ANHAIA em desfavor de 

BANCO ITAUCARD 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. 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 suscitou, ainda, 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. A Requerida suscitou preliminar de 

inépcia da inicial, afirmando que a parte autora não faz prova alguma do 

constrangimento sofrido. Contudo, verifico A preliminar suscitada se 

confunde com o mérito e com o mesmo será analisada. Portanto, rejeito a 

presente 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 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: 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. 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. 
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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: 1001301-71.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DUARTE (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. 1001301-71.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Primeiramente, 

chamo o feito à ordem quanto o termo de audiência juntado com ID 

4328250, bem como da homologação do acordo vez que estranho aos 

autos. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta pela reclamante ROBSON DUARTE em desfavor de VIVO S.A., 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo de 

relação jurídica inexistente, no valor de R$ 343,92 (trezentos e quarenta e 

três reais e noventa e dois 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. 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 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: 1001691-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001691-41.2017.8.11.0006 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 
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TUTELA DE URGÊNCIA cc RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS 

MORAIS, proposta pela reclamante MARINA GOMES DA SILVA em 

desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAOPADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, 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. 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: 1001667-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE BASSAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001667-13.2017.8.11.0006 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 EDITE BASSAO SILVA em desfavor de 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAOPADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, 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 
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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. 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: 1001349-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AUGUSTO SANTOS DE ALMEIDA (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. 1001349-30.2017.8.11.0006 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: 1001649-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONES FLAVIO CAMPOS DOS SANTOS (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. 1001649-89.2017.8.11.0006 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: 1001341-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (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:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Proc. 1001341-53.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela 

reclamante GEISIMAR RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 

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: 1001231-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR TEIXEIRA COUTINHO (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. 1001231-54.2017.8.11.0006 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: 1000712-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI DA SILVA MOURA (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)

 

Proc. 1000712-79.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 
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atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO, proposta pela reclamante SIDNEI DA SILVA MOURA 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 

alegou preliminar de – centenas de ações idênticas – afirmando que a 

requerida possui centenas de ações distribuídas nos últimos meses, no 

entanto, verifico que a alegação não corroborada de lastro probatório é 

insuficiente para acolher a referida preliminar, assim rejeito a preliminar 

arguida. 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, o que demonstro a utilização do serviço contratado. 

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 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: 1000642-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL FELIPE DOS SANTOS VERANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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)

 

Proc. 1000642-62.2017.8.11.0006 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003272-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1003272-91.2017.8.11.0006 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 DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante JESUS DE 

OLIVEIRA em desfavor de VIVO S.A., sob o fundamento de inclusão 
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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 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. 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, o que demonstro a 

utilização do serviço contratado. 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 

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: 1002462-19.2017.8.11.0006

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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002462-19.2017.8.11.0006 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: 1001547-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA BRASILINA DA SILVA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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: 1001547-67.2017.8.11.0006 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 GESSICA BRASILINA DA SILVA DE FREITAS em 

desfavor de CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, alegando 

que foi até uma loja para efetuar uma compra e no momento que precisou 
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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 que o Requerido havia 

negativado seu nome referente a um débito no valor de R$ 257,86 

(duzentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e seis centavos). Entretanto, 

a negativação é indevida, pois não realizou nenhum negócio jurídico com o 

Requerido. 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 pela autora, o 

Requerido o trouxe aos autos comprovante de compra assinado pela parte 

autora junto com cópia dos documentos pessoais da 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: 1003704-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON DA CRUZ PASSO (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)

 

Processo: 1003704-13.2017.8.11.0006 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 proposta por EDNILSON DA CRUZ PASSO em 

desfavor de BANCO BRADESCO 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 que o Requerido havia negativado seu nome referente 

a um débito no valor de R$ 379,38 (trezentos e setenta e nove Reais e 

trinta e oito centavos). Entretanto, a negativação é indevida, pois 

desconhece o débito em questão. 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 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 

contratação, independentemente da realização de prova pericial, razão 

pela qual, REJEITO a preliminar. Defiro o pedido de conexão aos autos 

1003705-95.2017.811.0006, por tratar-se da mesma causa de pedir e 

mesmas partes, devendo a secretaria providenciar o apensamento dos 

mesmos. O Reclamado arguiu, ainda, 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 
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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. 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 pela autora, o 

Requerido o trouxe aos autos contrato de abertura de conta, cartão de 

crédito e cheque especial assinado pelo mesmo. 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. 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: 1003705-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDINILSON DA CRUZ PASSO (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: 1003705-95.2017.8.11.0006 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 proposta por EDNILSON DA CRUZ PASSO em 

desfavor de BANCO BRADESCO 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 que o Requerido havia negativado seu nome referente 

a um débito no valor de R$ 409,53 (quatrocentos e nove Reais e cinquenta 

e três centavos). Entretanto, a negativação é indevida, pois desconhece o 

débito em questão. 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. Determino a conexão aos autos 

1003704-13.2017.811.0006, por tratar-se da mesma causa de pedir e 

mesmas partes, devendo a secretaria providenciar o apensamento dos 

mesmos. 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 pela autora, o 

Requerido trouxe aos autos 1003704-13.2017.811.0006 contrato de 

abertura de conta, cartão de crédito e cheque especial assinado pelo 

mesmo. 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. 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 
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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: 1006193-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSMO DA SILVA (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: 05/03/2018 Hora: 14:45 (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: 1006200-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCA DA ROSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/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: 15:00 (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: 1006236-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY KAROLINE CAMPOS FERREIRA (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: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000104-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

Processo: 1000104-81.2017.8.11.0006 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 por MARIA 

BENEDITA CHAVES CAMPOS 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 que o Requerido 

havia negativado seu nome. Entretanto, a negativação é indevida, pois 

desconhece a origem de tais negativações. 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. Defiro o pedido de conexão aos 

autos 1000105-66.2017.811.0006, por tratar-se da mesma causa de pedir 

e mesmas partes, devendo a secretaria providenciar o apensamento dos 

mesmos. 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 pela autora, o 

Requerido o trouxe aos autos contrato de abertura de conta assinado pelo 

mesma. Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos 

documentos cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse 

sentido, afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. 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. 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. Proceda o apensamento aos autos 

1000105-66.2017.811.0006. 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: 1000561-16.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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JOILSON CARDOZO AGUILHERA (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. 1000561-16.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA, proposta pela reclamante 

JOILSON CARDOZO AGUILHERA em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos ao crédito oriundo 01 

pendência junto à empresa ITAUCARD S/A, no valor de R$ 40,00 reais 

tendo como referência o suposto contrato nº 000000022494280. 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 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 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: 1001232-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZIEL FERNANDES (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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Proc. 1001232-39.2017.8.11.0006 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. 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: 1004166-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ROCHA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Proc. 1004166-67.2017.8.11.0006 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: 1002863-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CEBALHO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002863-18.2017.8.11.0006 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: 1000535-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA YAMAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/O (ADVOGADO)

ALESSANDRA DE PAULA FERREIRA OAB - MT0013776A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Proc. 1000535-18.2017.8.11.0006 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: 1000521-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR GERALDO DOS SANTOS (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)

 

Proc. 1000521-34.2017.8.11.0006 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: 1000519-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD LUIZ MACHADO (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. 1000519-64.2017.8.11.0006 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: 8010094-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)
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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 CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010094-11.2016.8.11.0006 REQUERENTE: DEIVID ALEXANDER DE LIMA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011374-51.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERLEI CORIM DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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 CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011374-51.2015.8.11.0006 REQUERENTE: SERLEI CORIM DE BARROS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO DE CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000715-34.2017.8.11.0006 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 Danos Morais, proposta 

por Luiz Marcio de Campos Ribeiro em desfavor de Itau Unibanco S.A, 

alegando que a Requerida inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito por um débito no valor de R$ 1.362,80 (mil e trezentos e sessenta 

e dois Reais e oitenta centavos). Entretanto, trata-se de inclusão indevida, 

pois desconhece o débito em questão. 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 alega que a parte autora possui conta 

bancária com a mesma e que o débito em questão trata-se de 

renegociação de dívida que não foi quitada pelo autor. Trouxe aos autos 

contrato de abertura de conta e extrato de movimentações bancárias. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco 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. 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. Julgo IMPROCEDENTE o pedido contraposto nos 

termos do artigo 8º da Lei 9099/95 por ter sido pleiteado por pessoa 

jurídica de direito privado. 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. 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: 8010341-26.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 132 de 723



Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO VANTROBA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO KLEIN DIAS OAB - MT0017559A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010341-26.2015.8.11.0006 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 INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

proposta por PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM em desfavor de 

AUTO POSTO VANTROBA LTDA, alegando que embora não tenha 

contratado com o Requerido, ente inseriu seu nome no cadastro negativo 

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. Rejeito a preliminar de 

incompetência do foro, pois, trata-se de relação de consumo, devendo ser 

fixada no domicílio do consumidor. 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 sustenta em sua 

contestação que foi vítima de fraude do envelope vazio, narrando que 

recebeu uma ligação de alguém dizendo que iria depositar o valor de R$ 

1.160,00 para abastecer dois caminhões. Momentos depois recebeu outra 

ligação informando que por equívoco havia depositado a mais, requerendo 

o estorno do valor excedente, que foi realizado pelo Requerido na conta 

do autor. Observo que as informações trazidas pelo Requerido estão 

corroboradas pelo comprovante de depósito e extrato bancário que 

confirma que a conta do autor foi beneficiada pelo referido depósito. Em 

que pese as alegações do autor de que seu cartão foi clonado, não há 

elementos nos autos que comprovem tais afirmações. Assim, não há falar 

em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a 

título de danos morais. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011056-39.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CRUZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011056-39.2013.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO em face 

de RENATO CRUZ DE OLIVEIRA, alegando excesso na execução do saldo 

remanescente em R$ 3.365,43 executado pelo autor, entendendo devido o 

valor de R$ 570,39 (quinhentos e setenta Reais e trinta e nove centavos). 

Em análise aos cálculos apresentados pelas partes, entendo que o cálculo 

apresentado pelo Exequente não está em conformidade com os termos do 

acórdão. Assim, o saldo remanescente devido é de R$ 570,39 (quinhentos 

e setenta Reais e trinta e nove centavos), devendo este valor ser liberado 

à parte autora e os demais valores depositados em juízo excedente a 

este, deverá ser liberado ao banco ora embargante. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE os embargos interpostos pelo BANCO BRADESCO, e 

declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se os 

alvarás de liberação nos termos acima determinados. Arquivem-se. P. I. 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012924-23.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE APARECIDA CAETANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA GARCIA MECHI OAB - MT0009419A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO FERREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012924-23.2011.8.11.0006 EXEQUENTE: ARIANE APARECIDA CAETANO 

EXECUTADO: JUCELINO FERREIRA DA SILVA - ME Vistos etc. Trata-se de 

pedido de consulta ao sistema INFOJUD para diligenciar acerca do 

endereço do Requerido, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito. 

Diante da realidade processual, torna-se viável o pedido feito pelo Autor. 

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo Autor, e em consequência, 

procederei consulta ao Sistema INFOJUD, tomando por base o CNPJ n. 

05.892.941/0001-09, de titularidade de Jucelino Ferreira da Silva-ME, 

visando a busca do atual endereço do mesmo. Permaneçam os autos 

conclusos. Restando as buscas infrutíferas, intime-se o Exequente para 

manifestar-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1007054-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HERCILIA DA SILVA DE MORAIS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMORIM & ARAUJO LTDA (DEPRECADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO DA COMARCA 

DE /MT. PROCESSO: AUTUAÇÃO: [HERCILIA DA SILVA DE MORAIS, 

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES] x [AMORIM & ARAUJO LTDA] 

ASSUNTO: [Intimação / Notificação (10939)] PETICIONANTE: MARCO 

AURELIO ARCANJO LOPES CARTA PRECATÓRIA DO(S) FATOS(S) DO(S) 

FUNDAMENTO(S) DO(S) PEDIDO(S) , 2017-11-07, 10:18:21 MARCO 

AURELIO ARCANJO LOPES

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MARIANA PENA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo: 8012104-62.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 
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em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLAUSULA CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉIBTO proposta por MARTINHA MARIANA PENA ALVES 

em desfavor de BANCO BMG S.A, alegando que realizou dois contratos 

com o Requerido, nos quais foram cobrados Tarifa de Cadastro de 

Confecção, Serviços de Terceiro e Registro. Assim, requer a nulidade de 

tais clausulas e a restituição dos valores pagos. A Requerida devidamente 

citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, razão pela qual 

decreto sua revelia. 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 questão não ostenta 

complexidade ante o que ficou definido no julgamento do REsp 

1.251.331/RS, na sessão ordinária de 28/08/2013, na qual a Segunda 

Seção (integrada pelos Ministros da Terceira e Quarta Turma)do Superior 

Tribunal de Justiça assim decidiu: “A Seção, por unanimidade, conheceu 

do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para que sejam 

observados os juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, 

como pactuados, e para restabelecer a cobrança das taxas/tarifas de 

despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e de emissão de 

carnê (TEC), e a cobrança parcelada do IOF, nos termos do voto da Sra. 

Ministra Relatora. Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os 

posicionamentos pessoais dos Srs.Ministros Nancy Andrighi e Paulo de 

Tarso Sanseverino, que acompanharam a relatora, foram fixadas as 

seguintes teses: 1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim 

da vigência da Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das 

tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra 

denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de 

abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 

3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários 

para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas 

em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde 

então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de 

Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra 

denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de 

Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da 

autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do 

relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as 

partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao 

mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Os Srs. 

Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco 

Buzzi,Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Sidnei Beneti, Raul Araújo 

Filho e Paulo de Tarso Sanseverino votaram com a Sra. Ministra Relatora.” 

Assim, extrai-se do contrato juntado nos autos a abusividade na cláusula 

das cobranças de Registro e Serviços de Terceiros. De início, ressalto 

que a Tarifa de Cadastro não se confunde com taxa de abertura de 

crédito – TAC. Em atenção ao que decidiu o STJ, não há ilicitude quanto à 

cobrança correspondente à tarifa de cadastro. O STJ, diante do 

julgamento do REsp 1.251.331/RS, submetido à sistemática do art. 1.036 

do CPC , considera válida a cobrança de tarifa de cadastro, cobrada no 

início da relação contratual. Corroborando com esse entendimento: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR 

TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO. 

COBRANÇA LEGÍTIMA. 1. A tarifa de cadastro quando contratada é válida 

e somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o 

consumidor e a instituição financeira. Recursos Especiais repetitivos n. 

1251.331/RS e 1.255.573/RS. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - 

AgRg na Rcl: 14423 RJ 2013/0315608-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 20/11/2013) Neste diapasão, é lícita a cobrança 

da tarifa de cadastro, conforme previsão contratual. Entretanto, as 

cobranças relativas à Registro no valor e serviço de terceiro dentre outras 

denominações utilizadas pelas financeiras, são abusivas. Isto porque tais 

modalidades integram os custos inerentes às atividades das instituições 

financeiras e, desta maneira, não deve ser repassada ao consumidor. 

Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUALJUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFA DE CADASTRO - 

GRAVAMEELETRÔNICO- SERVIÇO DE TERCEIROS - REGISTRO DO 

CONTRATO- TAXA DE AVALIAÇÃODE BEM -. (...) Conforme o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.251.331/RS, 

submetido à sistemática do art. 543-C do CPC , não há ilegalidade na 

cobrança da tarifa de cadastro. A cobrança sob o título de serviço de 

terceiros, taxa de registro de contrato, inclusão de gravame eletrônico é 

abusiva. De acordo com o art. 5º, VI, da Resolução 3.919/2010 do CMN, a 

cobrança da taxa de avaliação do bem não é abusiva (TJMG – 14ª Câmara 

Cível – Apelação nº AC 10024121399711001 – Rel. Des. Estevão 

Lucchesi – Julg. 27/02/2014). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL - CDC -CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SERVIÇOS DE 

TERCEIROS - TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM - TAXA DE REGISTRO - 

COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. As normas do CDC são aplicáveis 

às relações estabelecidas com instituições financeiras conforme prevê a 

Súmula 297 do STJ. A capitalização mensal de juros pode ser aplicada nos 

casos previstos em Lei e desde que haja previsão contratual expressa. 

As cobranças sob o título de serviços de terceiros e registro do contrato 

são abusivas. De acordo com o art. 5º, VI, da Resolução 3.919/2010 do 

CMN, a cobrança da taxa de avaliação do bem não é abusiva quando se 

tratar de bem usado. Na esteira da posição dominante do Superior Tribunal 

de Justiça, a compensação dos honorários advocatícios é devida, 

inexistindo incompatibilidade entre o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94 

(Estatuto da Advocacia) e a norma estampada no art. 21 do Código de 

Processo Civil, ressalvado o direito autônomo do advogado de cobrar 

eventual saldo. Incidência da Súmula 306 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024121633705001 MG , Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

14/07/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/07/2014) A previsão contratual de cobrança de tais tarifas, contrariam 

frontalmente o artigo 51, inciso IV, do CDC , sendo obrigação do credor, 

não do devedor, haja vista que caracteriza vantagem exagerada extraída 

por parte da instituição financeira em contrato de adesão, que redunda no 

desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua 

cobrança. Portanto, a restituição destas é medida que se impõe, de forma 

simples, porquanto não incide na hipótese o disposto no parágrafo único, 

do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito: 

CONTRATO BANCÁRIO - REVISIONAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - 

LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULAÇÃO AFASTADA - 

CAPITALIZAÇÃO MANTIDA - TAXA "SERVIÇOS DE TERCEIROS" - 

ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. - O julgamento 

antecipado da lide, por si só, não é suficiente para que ocorra ofensa aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente quando verificada 

a desnecessidade de maior dilação probatória. - A previsão contratual de 

cobrança da tarifa de serviço de terceiros, de avaliação, registro de 

gravame e serviços de concessionária, contraria frontalmente o artigo 51, 

inciso IV, do CDC, sendo obrigação do credor, não do devedor, haja vista 

que caracteriza vantagem exagerada extraída por parte da instituição 

financeira em contrato de adesão, que redunda no desequilíbrio da relação 

jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança. - Revela-se 

legal a exigência da capitalização de juros em contrato de financiamento, 

por periodicidade inferior a um ano, quando devidamente contratada, à luz 

do mais recente entendimento do colendo STJ. - A incidência da comissão 

de permanência é permitida após o vencimento da dívida, desde que não 

cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária 

e multa contratual (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). Preliminar 

rejeitada e recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 

10024102560489001 MG , Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 

06/03/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/03/2013). Quanto ao pleito das taxas de Tarifas de Serviços de 

Correspondentes e TAC, não há incidência desses valores, conforme 

contrato juntado aos autos. a) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão para determinar que a reclamada proceda a 

devolução dos valores de R$ 3.889,49 (três mil e oitocentos e oitenta e 

nove Reais e quarenta e nove centavos), correspondente à cobrança, de 

“registro de contrato e serviços de terceiros”, acrescidos de correção 

monetária pelo INPC 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 válida com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

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 
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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: 8012542-88.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA DA COSTA SACRAMENTO (REQUERENTE)

JULIETA FARIA MONTEIRO PIRES (REQUERENTE)

MARLENE DAS GRACAS FORNACIARI (REQUERENTE)

DJANIRA RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8012542-88.2015.8.11.0006 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 DECLARATÓRIA (com pedido de pagamento de 

diferença salarial c.c. tutela antecipada, proposta por JULIETA DE FARIA 

MONTEIRO PIRES, DJNANIRA RODRIGUES DE CARVALHO, MARLENE DAS 

GRAÇAS FORNACIARI TEIXEIRA, VÂNIA DA COSTA SACRAMENTO, em 

desfavor de MUNICÍPIO DE CÁCERES, alegando que em 01.06.2012 foram 

concedidas as requerentes, após o regular processo administrativo, o 

direito à incorporação da remuneração da maior função exercida nos 

períodos citados, conforme parecer da Procuradoria Municipal e o Decreto 

sob o n.º 189 datado de 01.06.2012. Posteriormente, foi instaurado o 

Processo Administrativo nº 004/2013, o qual apurou todos os meandros 

pertinentes ao decreto supracitado tido por irregular, sendo que a 

comissão responsável pelo PAD opinou pelo arquivamento do então 

processo, diante na inexistência de má-fé das servidoras responsáveis 

pela confecção do referido decreto, portanto, tal decreto continua vigente, 

razão pela qual requer a suspensão do Decreto 58/2013 e 

restabelecimento dos efeitos do Decreto 189/2012, qual seja, o 

recebimento da remuneração outrora incorporada. Liminar deferida no ID 

2457496, havendo insurgência do Município que juntou contestação 

alegando que o PAD instaurado pelo Decreto 004/2013 não foi arquivado, 

uma vez que mesmo com a sugestão de sua comissão pelo arquivamento, 

o Gestor Municipal, em consonância com o parecer da assessoria de 

gabinete e da PGM, rejeitou a conclusão e determinou abertura de inquérito 

administrativo, razão pela qual a douta magistrada revogou a liminar 

deferida. Prossegue a municipalidade argumentando que as autoras já 

pleitearam o término da suspensão do Decreto 189/2012 nos Mandados de 

Segurança código 153482 e 173722 que tramitou na 4ª Vara Cível desta 

comarca, os quais não concederam a medida almejada pelas autoras. Os 

autos foram instruídos com depoimento pessoal da autora MARLENE DAS 

GRAÇAS FORNACIARI TEIXEIRA e oitiva de testemunha Marcos Cesar 

Arruda da Silva. É a síntese necessária. Decido. Em que pese as diversas 

demandas atinentes ao Decreto 189/2012 que tramitou nesta comarca, 

observo que esta ação tem por causa de pedir a eventual conclusão do 

PAD que determinou a suspensão dos efeitos do decreto supracitado para 

investigação de irregularidade. Em primeira análise verifico que a causa de 

pedir das Requerentes não merece prosperar, pois, de uma leitura simples 

do parecer da comissão extrai-se que apenas opinaram pelo arquivamento 

do PAD, encaminhando tal parecer para a autoridade que determinou sua 

instauração para julgamento (ID 2457471) E, conforme, documentos 

juntados pelo Requerido, o julgamento foi pela instauração de inquérito 

administrativo, cujas provas não demonstram que tenha sido encerrado, a 

exemplo, cópia do andamento juntado no ID 2457552. Ademais, depreendo 

dos autos que o Decreto 189/2012 não está suspenso somente por ato 

administrativo, mas também por força de liminar deferida na Ação Civil 

Pública 155624 em tramite na 4ª Vara desta comarca, cujo objeto é anular 

os atos administrativos a partir de 16.12.1998 que tenha imposto o 

pagamento de incorporações de funções de confiança ou gratificação aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais de Cáceres-MT, a qual 

ainda não foi sentenciada. No que tange aos atos administrativos, ao 

Poder Judiciário cabe somente o exame da observância dos princípios da 

legalidade estrita, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. Não há 

elementos nos autos que concluem pela ilegalidade do ato administrativo, 

assim como também não está demonstrado que o amparo do pedido das 

autoras – encerramento do PAD – tenha efetivado. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. 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: 1006242-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY CARDOSO DA SILVA (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: 05/03/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006246-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (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: 15:45 (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: 1002387-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002387-77.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 135 de 723



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: 1002013-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 09/08/2017 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: 1006342-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO MARTINS DE ARAUJO (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: 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: 1002013-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANIA APARECIDA MAGALHAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1002013-95.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

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. 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. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006357-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE MIRANDA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/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: 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: 1001643-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DA SILVA SALES (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:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(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: 02/08/2017 Hora: 13:15 (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: 1001643-82.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EVANILDES DA 

SILVA SALES REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, em correição. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de 

danos morais e tutela de urgência proposta por Evanildes da Silva Sales 

em face de OMNI S/A Credito Financiamento e Investimento, a fim de que 

seja efetuada a exclusão do nome do Requerente dos órgãos de restrição 

ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi surpreendido com o 

seu nome negativado por uma suposta dívida junto à Reclamada. Ocorre 

que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo com a Requerida que 

pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao judiciário. É o relatório. 

Decido. A concessão de tutela específica, conforme preceitua os artigo 

300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é perfeitamente possível, desde 

que seja demonstrada probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, com escopo de assegurar a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente. Após detida análise da inicial e 

seus documentos, não vislumbro presente um dos seus requisitos 

autorizadores, senão o principal, qual seja, perigo de dano, do qual 

decorre o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), tendo em 

vista que há outra inscrição do nome do Requerente nos cadastros de 

restrição ao crédito, anterior à discutida na presente lide e de empresas 

distintas. Desse modo, revendo entendimento anterior, indefiro o pedido 

liminar de retirada do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao 

crédito, por entender que a retirada da anotação do débito mencionado na 

exordial não irá modificar o status do nome do Requerente naquele órgão 

diante das diversas anotações existentes. 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: 

H A N A E  Y A M A M U R A  D E  O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 5049363 17030915344084600000004998734

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011707-37.2014.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

DILLAN RAMOS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE ACESSORIOS ROBERPECAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos sobre documento juntado 

no ID8113146/8113176.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006365-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIANE DA SILVA GOMES (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: 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: 1003214-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA JANE TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (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: 15/08/2017 Hora: 15:00 (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: 8011707-37.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILLAN RAMOS DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE ACESSORIOS ROBERPECAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003214-88.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA JANE TOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

Proc. 1003214-88.2017.8.11.0006 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. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012458-87.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Processo: 8012458-87.2015.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ajuizada por ELAINE ALVES DE 

CARVALHO em face MUNICÍPIO DE CÁCERES – MT, alegando que é 

servidora pública municipal, no Cargo de Enfermeira, trabalhando em 

contato direto e permanente com agentes biológicos insalubres, razão pela 

qual requer o pagamento de adicional de insalubridade. Em consonância 

com o princípio da celeridade e economia processual, afim de evitar 

eventual Embargos de Declaração, informo que o LTCAT juntado pela 

parte autora está incompleto. Em que pese o disposto no anexo 14 da NR 

15, não constituem elementos suficientes para aferir se o autor faz jus ao 

adicional pleiteado, uma vez que para tanto deve ser considerado o 

agente e tempo de exposição no caso concreto. O fato é que o caso em 

apreço necessita de complexa prova pericial, fugindo, pois, da 

competência do Juizado Especial. Inclusive, em caso análogo o TJMT já se 

posicionou nesse sentido no Incidente de Conflito Negativo de 

Competência suscitado por este Juizado: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO 

DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO 

PROCEDENTE. A necessidade de produção de prova pericial para aferir 

em que grau de porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de 

exposição aos agentes de risco impossibilita seja a causa processada no 

Juizado Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no 

DJE 17/11/2015) 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: 1001643-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDES DA SILVA SALES (REQUERENTE)
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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:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1001643-82.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O Exequente, 

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. 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. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010481-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMMELA SUELY RODRIGUES DOS REIS (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010811-28.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARA RUBIA PEREIRA ROCHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010811-28.2013.8.11.0006 EXEQUENTE: LARA RUBIA PEREIRA ROCHA 

EXECUTADO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos 

autos que o débito foi devidamente quitado. Assim, diante da quitação do 

débito, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 

Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA a presente EXECUÇÃO. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Hanae Yamamura de Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012566-19.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAYNE DOMINGAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012566-19.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela 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: 1006371-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/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: 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: 1000461-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Proc. 1000461-61.2017.8.11.0006 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. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012018-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR ARES CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012018-91.2015.8.11.00064 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela 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: 1001982-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACK FOUAD RAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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: 17/07/2018 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: 1006326-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PARAVA VARSSAN (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)

 

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: 16:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ALEXANDER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010094-11.2016.8.11.0006 REQUERENTE: DEIVID ALEXANDER DE LIMA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011374-51.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERLEI CORIM DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011374-51.2015.8.11.0006 REQUERENTE: SERLEI CORIM DE BARROS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Em decisão proferida na data de 

21/06/2016 pelo Excelentíssimo Juiz Fernando Cesar Ferreira Viana, da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, nos autos de nº 

0203711-65.2016.819.0001, que determinou a suspensão das ações e 

execuções contra a requerida pelo prazo de 180 dias. A referida decisão 

foi prorrogada na data de 15/052017, por igual prazo. Assim, SUSPENDO o 

andamento processual do presente feito até o decorrer do prazo 

determinado. Importa dizer que a decisão objetiva evitar que ocorram 

novas constrições judiciais, não havendo restrição às constrições que já 

tenham ocorrido, afastando a incidência de suspensão em ações em que 

foi realizada a penhora em data anterior a da decisão ou pagamento 

espontâneo. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229856 Nr: 1081-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos etc,

Recebi hoje, às 17h00min.

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que a autuada GRACIELE JESUS 

SOUZA foi presa em estado de flagrância, por ter supostamente cometido 

o delito previsto no Art. 33, caput da Lei 11.343/2006.

 Conforme artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, que determina a 
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realização de Audiência de Custódia em todas as comarcas do Estado de 

Mato Grosso, nos termos preconizados pela Resolução 213/CNJ para 

presença do autuado preso em flagrante delito ou no cumprimento de 

ordem de prisão, para verificação da legalidade e regularidade da prisão, 

bem como a manutenção da mesma, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

para amanhã, dia 07 de fevereiro de 2018, às 14h05min.

 Requisite-se o Exame de Corpo de delito nos termos do Art. 4º, inc. VII do 

Provimento 12/2017.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Publico.

 Requisite-se a presa (Art 6º do Provimento 12/2017).

Neste ato, junto os antecedentes criminais da autuada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230015 Nr: 1195-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA, 

HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, RAINARA JOANA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482

 Vistos etc,

Recebi hoje, às 17h00min.

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que os autuados TIAGO 

FHELLYPE NEY DE ALMEIDA, HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS e 

RAINARA JOANA RIBEIRO DA SILVA foram presos em estado de 

flagrância.

 Conforme artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, que determina a 

realização de Audiência de Custódia em todas as comarcas do Estado de 

Mato Grosso, nos termos preconizados pela Resolução 213/CNJ para 

presença do autuado preso em flagrante delito ou no cumprimento de 

ordem de prisão, para verificação da legalidade e regularidade da prisão, 

bem como a manutenção da mesma, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

para amanhã, dia 09 de fevereiro de 2018, às 14h00min.

 Requisitem-se os Exames de Corpo de delito nos termos do Art. 4º, inc. 

VII do Provimento 12/2017.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Publico.

 Requisitem-se os presos (Art 6º do Provimento 12/2017).

Neste ato, junto os antecedentes criminais dos autuados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229856 Nr: 1081-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIELE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fulcro 

nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, 

INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA pleiteada 

pela autuada GRACIELE JESUS DE SOUZA, qualificada nos autos, e 

mantenho sua prisão preventiva, nos termos da decisão que a 

decretou.Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230015 Nr: 1195-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA, 

HELINARA ALMEIDA ARTIAGO RAMOS, RAINARA JOANA RIBEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

BONACCORDI JUNIOR - OAB:5482

 ....É o breve Relatório.Decido:Assiste razão o órgão Ministerial.Denote-se 

que, conforme demonstrado nos autos, o autuado encontra-se 

encarcerado por ordem de decreto preventivo, lastreado na necessidade 

de assegurar a aplicação da lei penal, bem como em necessidade de 

garantia da ordem pública, e comprovada materialidade e indícios 

suficientes de autoria delitiva que recaem sobre sua pessoa, 

afastando-se dessa forma o pedido de relaxamento da prisão em 

flagrante. A decisão que o requerente deseja ser revogada encontra-se 

em conformidade com o que preceitua o art. 312, do Código de Processo 

Penal, não havendo, portanto, que se falar concessão de liberdade 

provisória, tampouco em revogação da preventiva, vez que a defesa nada 

trouxe de novo aos autos. Ademais, o modus operandi e o crime em 

questão, denota a necessidade de garantia da ordem pública. De igual 

modo, há que se ressaltar que a comprovada materialidade delitiva, e a 

presença de indícios suficientes de autoria, também devem ser 

considerados no decreto cautelar de restrição da liberdade do autuado, os 

quais, conforme salientado na decisão que decretou a prisão preventiva, 

estão presentes no caso dos autos. Ad argumentandum, a pena máxima 

cominada aos crimes pelos quais o réu ora responde, autoriza o decreto 

prisional cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo 

Penal.Posto isso, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA 

formulado pela defesa de TIAGO FHELLYPE NEY DE ALMEIDA, mantendo 

a decisão que decretou sua prisão preventiva, pelos seus próprios 

fundamentos, bem como em observância a necessidade de manutenção 

da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal, nos termos do 

art. 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal.Intimem-se. 

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228987 Nr: 516-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUTEL HERREIRA SOARES - 

OAB:OAB/RO Nº 2183, Paulo André Carneiro Dinelli da Costa - 

OAB:OAB/AC 2.425-A

 Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e restando 

comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos 

que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual 

Penal, INDEFIRO o pedido pleiteado pela defesa de JOÃO DO NASCIMENTO 

CONCEIÇÃO.Por fim, solicite-se informações acerca do recambiamento do 

representado.Ciência à acusação e defesa.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 9 de fevereiro de 2018. José Eduardo Mariano 

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228987 Nr: 516-92.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUTEL HERREIRA SOARES - 

OAB:OAB/RO Nº 2183, Paulo André Carneiro Dinelli da Costa - 

OAB:OAB/AC 2.425-A

 Intimar os advogados do Requerido, Dr. Neutel Herreira Soares e Dr. Paulo 

André Carneiro Dinelli da Costa, de que fora indeferido o Pedido de 

Revogação de Prisão de fls. 47/105, conforme decisão que segue 

parcialmente transcrito: "(...) No que tange às condições pessoais 

favoráveis alegadas, essas não possuem o condão de afastar a 

segregação cautelar, quando presentes os seus requisitos, como é o 

caso em comento. Assim sendo, as peculiaridades acima citadas tem o 

condão de demonstrar que medidas cautelares diversas da segregação 

cautelar não se mostram adequadas à hipótese em apreço, pois, se 

aplicadas, a ordem pública e a conveniência da instrução criminal não 

restarão asseguradas, motivo pelo qual constato a impossibilidade de sua 
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aplicação, ao menos por ora. Pelo exposto, em consonância com o 

parecer ministerial e restando comprovado a existência das condições, 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido pleiteado pela 

defesa de JOÃO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO. Por fim, solicite-se 

informações acerca do recambiamento do representado. Ciência à 

acusação e defesa. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 212528 Nr: 1263-76.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Vistos etc.

Defiro a cota ministerial retro, motivo pelo qual determino que seja 

expedida carta precatória para intimação da vítima na cidade de Campina 

Grande/PB no endereço constante dos autos (fl. 99).

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228738 Nr: 305-56.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA E CIDADANIA 

DELEGACIA DE POLÍCIA DE CÁCERES - CISC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193/MT, Ricardo de Freitas - OAB:13505

 Posto isso, em consonância com parecer ministerial e presentes os 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva formulada em favor de ANTONIO CARLOS DA SILVA 

e NERI ALVES DA SILVA.Notifique-se o Parquet e a Defesa.As 

providências.Cumpra-se, com urgência.Cáceres/MT, 15 de fevereiro de 

2018.Graciene Pauline Mazeto Corrêa da CostaJuíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215450 Nr: 3347-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Autos n° 3347-50.2017.811.0006 – Cód. 215450

Visto.

Considerando a Portaria n° 678/2017-PRES a qual estipula como ponto 

facultativo o dia 14/02/2018, o que imvibiliza a realização das audiências 

designadas, redesigno o ato para 03/04/2018 às 14h35min.

Intime-se e cumpra-se.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214191 Nr: 2474-50.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de MIRASSOL D'OESTE/MT, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210989 Nr: 85-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ALVES DE BARROS, DHEFFERSON 

LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aitana Caetano - OAB:

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de ARAPUTANGA/MT, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213963 Nr: 2325-54.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GUILHERME GARCIA DO CARMO

 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.Sirva cópia da presente como mandado de intimação e 

alvará de soltura em favor de Luvas Guilherme Garcia do Carmo, se por 

outro motivo não estiver preso. Notifique-se o i. representante do 

Ministério Público.Ciência à Defesa do apenado.Intime-se e 

Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222205 Nr: 8663-44.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidente de Falsidade->Incidentes->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FABIANO TELES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese a r. solicitação formulada pelo requerente, aliado ao fato de 
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que o reeducando Eduardo Luiz Garcia Sacramento não possui interesse 

na permuta vindicada na exordial, entendo que a mesma não pode ser 

atendida por este Juízo de Cáceres/MT.

Ocorre que a Cadeia Pública local encontra-se atualmente com graves 

problemas envolvendo a superlotação de presos, eis que construída para 

acomodar cerca de 250 presos provisórias, e infelizmente conta 

atualmente com aproximadamente 480 presos, entre detentos provisórios 

e definitivos, muito embora não possua estrutura para referida população 

carcerária.

Saliento ainda, que a mesma passa por processo em ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público Estadual para encerramento de suas 

atividades ante a precariedade das instalações e do efetivo policial 

necessário para o regular desenvolvimento dos trabalhos de carceragem.

Ademais, trata-se o ergástulo público local de cadeia e não penitenciária 

para cumprimento de pena, podendo permanecer na mesma, via de regra, 

apenas presos provisórios.

Assim sendo, resta impossível a esta Juízo o atendimento a solicitação 

formulada pelo requerente na petição inicial, razão pela qual nego a 

anuência solicitada.

Oportunamente, arquivem-se mediante as devidas baixas ea notações de 

estilo.

Intime-se o requerente.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 137067 Nr: 6323-40.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.Tendo em vista que, conforme certificado pelo sr. gestor nos autos 

de Cód. 130322, que inexiste servidor apto a realização de cálculo de 

pena junto a esta serventia, situação que já foi determinado a expedição 

de ofício ao E. TJMT, o cálculo de pena deste feito foi confeccionado pela 

assessoria do gabinete.Entretanto, utilizando o sistema MGP, verificou-se 

que o mesmo contou como pena efetivamente cumprida o período de 

interrupção das penas, razão pela qual, foi confeccionado cálculo de pena 

pela Calculadora de Penas mantida pelo CNJ.Em referido cálculo, 

inseriu-se a interrupção das penas do reeducando, a saber: de 

01/09/2013 à 30/09/2013 (cf. fls. 147); de 01/11/2013 à 31/01/2014 (cf. 

fls. 147) e; de 01/02/2014 à 14/03/2017 (cf. fls. 147 e 170).Após, 

inseriu-se como data de início de cumprimento da pena a data de 

26/05/2011, data a qual ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério 

Público (fls. 52), bem como foi inserido a título de detração penal o período 

compreendido entre 15/02/2010 e 25/05/2011 (fls. 16 e 52).Inseriu-se 

ainda junto ao cálculo de pena, a data-base 31/01/2013, quando o 

reeducando foi colocado em regime semiaberto (fls. 136).Assim, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público e em seguida à Defensoria 

Pública, para manifestação em relação ao cálculo em questão.Ante, 

porém, proceda a alteração da guia de fls. 09-v pela definitiva (acórdão de 

fs. 75/97), procedendo-se ao necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226786 Nr: 12002-11.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Intime-se o patrono do reeducando solicitando que evite lançar suas 

cotas e pedidos de forma escrita, nos versos das folhas dos autos. 

Encaminhem-se os atos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos 

relacionados à pena de multa, bem como as custas e demais despesas 

judiciais. Após a intimação do reeducando, atualize-se o cálculo de pena, 

constando como data base para fins de progressão de regime, a data de 

sua intimação, já que será a mesma marcada como início do cumprimento 

de sua pena. Ciência ao Ministério Público.As providências. Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 77499 Nr: 4164-32.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Nesta data, tendo em vista que junto a secretaria da Vara inexiste servidor 

apto a confecção do cálculo de pena, eis que o único servidor que 

conhece o sistema MGP encontra-se me gozo de férias, o cálculo de pena 

foi atualizado pela assessoria deste gabinete.

Em atenção ao pleito ministerial de fls. 963, defiro-o. Oficie-se ao CAPS, 

encaminhando as cópias indicadas pelo parquet, bem como solicitando o 

agendamento de avaliação psiquiátrica no reeducando.

Com a data indicada, intime-se o reeducando para comparecimento, sob 

as advertências legais.

Oficie-se ao E. TJMT, solicitando a capacitação de outros servidores para 

o manuseio do sistema MGP.

As providências.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 109418 Nr: 11841-11.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Visto.

 Intime-se a defesa, para apresentar as derradeiras alegações finais 

através de memoriais.

 Cumpra-se com urgência.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186168 Nr: 5872-73.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOMAR DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 Isso posto, acolho a justificativa apresentada pelo apenado e 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;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, 
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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.: 221294 Nr: 8005-20.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZENIRA DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Indefiro o pleito ministerial de fls. 54, eis que aparentemente a decisão de 

fls.52, não foi cumprida pela serventia.

Assim sendo, certifique-se o sr. gestor o fiel cumprimento da decisão de 

fls. 52, em sendo negativo, cumpra-se a mesma, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Ciência ao Ministério Público.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 108411 Nr: 10508-24.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE GARCIA JUSTINIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833

 Visto.

Diante da tradução da documentação necessária para notificação da ré, 

determino que proceda o Sr. Gestor ao necessário para o envio à Divisão 

de medidas Compulsórias do Ministério da Justiça com urgência.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 158040 Nr: 5756-38.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/O MT

 Visto.

Intime-se o recuperando para que no prazo de 10 (dez) dias apresente 

novo patrono ou compareça no Núcleo da Defensoria Pública desta 

comarca, para que apresente as derradeiras justificativas.

Devidamente cumprida as diligências, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163414 Nr: 714-71.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Considerando que o Juízo deprecado designou audiência para oferta de 

suspensão condicional do processo para data do dia 12/03/2018 às 

15h30min, determino que aguarde-se em cartório a realização da 

audiência designada.

Findando-se a data acima mencionada, oficie-se ao Juízo deprecado 

solicitando com urgência a devolução da missiva precatória, visto que 

trata-se de feito incluso na meta 2 do CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 182437 Nr: 3734-36.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON DE LIMA MENACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Visto.

Diante do integral cumprimento da pena aplicada ao recuperando Alisson 

de Lima Menacho, julgo extinto o presente feito, pelo seu efetivo 

cumprimento, restabelecendo os direitos suspensos com a condenação.

Arquive-se, mediante as baixas e comunicações de estilo.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183393 Nr: 4299-97.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DE LIMA MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Indefiro o pleito ministerial de fls. 189, eis que os dados solicitados 

encontram-se às fls. 04 e v.(controle de comparecimento) e fls. 188.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202648 Nr: 5069-56.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Em atenção à manifestação apresentada pelo recuperando através da 

defesa, e em especial pela concordância expressa do Ministério Público 

às fls.83, acolho a justificativa do mesmo.Denoto dos autos, que o 

recuperando fora condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão, sendo que teve sua pena privativa de liberdade convertida 

em 02 (duas) restritivas de direitos, sendo determinado em fls. 50 que o 

recuperando prestasse serviços à comunidade. Contudo, em fls. 81, o 

recuperando pugnou pela modificação da condição de cumprimento da 

pena restritiva de direito para comparecimento mensal em juízo. O i. 

representante do parquet se manifestou favoravelmente ao pedido do 

reeducando, porém pugna para que lhe seja aplicada a pena de prestação 

pecuniária. (fls. 83). A fim de viabilizar o cumprimento da pena pelo 

recuperando, defiro o pedido formulado em fls. 81, procedendo a 

desconversão da pena restritiva de direito anteriormente determinada, 

estabelecendo ao reeducando que cumpra com as seguintes condições 

do 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;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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209981 Nr: 10025-18.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE MIRANDA COZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BICUDO DE PAULA 

PIRES - OAB:275707

 Vistos.

Oficie-se novamente à Comarca de São José dos Campos/SP, deixando 

claro no ofício que este Juízo solicita anuência para remessa dos 

presentes autos.

 Ademais, com o fito de promover a celeridade no andamento do feito, 

determino ainda que, depois de encaminhado referido ofício, seja 

procedido contato telefônico com a Vara de Execuções da referida 

Comarca, a fim de explicar que se trata de pedido de anuência para 

remessa dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 216124 Nr: 3868-92.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CASTRILLON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 65.

Intime-se o apenado novamente para dar cumprimento a sua reprimenda, 

sob pena de regressão de regime.

Data da palestra 09/03/2018 – às 09h00min.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 71983 Nr: 9409-58.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL 

- OAB:10565

 Vistos.

Trata-se de Executivo de Pena da recuperanda Rejane Lemes da Silva, a 

qual foi condenada à pena de 19 (dezenove) anos, 09 (nove) meses e 22 

(vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Acostou-se aos autos, às fls. 396, requerimento da defesa para que a 

mesma dê continuidade ao regime em prisão domiciliar.

O i. representante do Ministério Público se manifestou favorável (fls. 400).

Vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Decido.

Denoto dos autos que, conforme o atestado médico acostado às fls. 399, 

a recuperanda continua em tratamento médico frequente, sendo essa a 

condição da sua permanência em prisão domiciliar.

Dessa forma, tendo em vista que permanecem os motivos que 

ocasionaram o presente regime, DEFIRO o pedido de continuidade da 

recuperanda Rejane Lemes da Silva em Prisão Domiciliar.

Intime-se o patrono da mesma para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte 

aos autos relatório médico, indicando aproximadamente o período de 

tratamento ainda restante para a mesma.

 Confeccione-se novo cálculo de pena.

Ademais, permaneça-se o cumprimento das demais condições impostas 

do regime.

Cumpra-se e intime-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 101210 Nr: 6305-53.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Defiro o requerimento de fls. 396, determinando a suspensão do presente 

executivo de pena até que o reeducando seja colocado em liberdade junto 

aos autos de Cód. 227755.

Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca, solicitando a 

informação a este Juízo tão logo seja o reeducando colocado em 

liberdade.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181173 Nr: 2984-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MAIA SILVA, GILZAN DOS ANJOS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:22212, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B, 

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374, SUELLEYN DE 

OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação 

para: 1)CONDENAR o réu Vitor Maia Silva nas sanções do artigo 33da Lei 

11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 

166 (cento e sessenta) dias multa.Observo ainda dos autos que o 

acusado permaneceu preso de 25/03/2015 até 23/04/2015, (fls. 144) 

período este que deverá ser detraído e computado como pena 

efetivamente cumprida em favor do réu, nos termos do art. 42, do Código 

Penal.Assim, tendo em vista que o réu permaneceu preso por 29 dias a 

título de prisão cautelar preventiva, passa a pena privativa de liberdade do 

mesmo, ante a aplicação da detração, à pena final a 01 (um) ano, 07 

(sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.Estabeleço como regime inicial de 

cumprimento da pena o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do 

Código Penal.Ante a pena imposta, substituo a mesma por duas penas 

restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução 

penal.2)CONDENAR o réu Gilzan dos Anjos Ferreira nas sanções do artigo 

33 da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, além de 500 

(quinhentos) dias multa.Observo ainda dos autos que o acusado 

permaneceu preso de 27/03/2015 (fls. 75/76-v) até 21/10/2015, (fls. 204) 

período este que deverá ser detraído e computado como pena 

efetivamente cumprida em favor do réu, nos termos do art. 42, do Código 

Penal.Assim, tendo em vista que o réu permaneceu preso por 06 (seis) 

meses e 25 (vinte e cinco) dias a título de prisão cautelar preventiva, 

passa a pena privativa de liberdade do mesmo, ante a aplicação da 

detração, à pena final a 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dia 

de reclusão.Estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena o 

fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.As demais 

cominações existentes na sentença vergastada devem permanecer 

inalteradas.Expeça-se o necessário.Notifique-se o Ministério Público, 

ciência à Defensoria Pública. Cumpra-se e intime-se. Demais diligências 

necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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)

 

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 
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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

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000046-47.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES FURLAN DA SILVA (REQUERENTE)

HELIARA FURLAN DA SILVA BUFATO (REQUERENTE)

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERENTE)

HELVISS FURLAN DA SILVA (REQUERENTE)

SUELY FURLAN DA SILVA (REQUERENTE)

PAULA REGINA SILVA VANDERLEY (REQUERENTE)

GUSTAVO EDUARDO BUFATO RAMOS (REQUERENTE)

FERNANDA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR KHALIL OAB - MT0011682A-O (ADVOGADO)

LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI OAB - MT19460/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimo os patronos dos Autores para comparecerem perante este Juizo a 

fim de retirar o Alvará de Autorização

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000688-54.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE ANGELA DE CARLI ZUCONELLI (DEPRECADO)

 

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 : 

1000688-54.2017.8.11.0005 DEPRECANTE: MASSEY FERGUSON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DEPRECADO: JACQUELINE 

ANGELA DE CARLI ZUCONELLI Vistos etc. Intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça às fls. 60, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da carta precatória. Às 

providências. Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000578-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZILENE SALES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000578-55.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA ZILENE SALES 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

MARIA ZILENE SALES, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de fls. 57, a parte autora pugna pela desistência do feito e por 

consequência sua extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos 

autos, verifico que a parte demandada não foi citada, não existindo óbice 

para a homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de expedir Ofícios 

para baixa de restrições, posto que não houve tais determinações. Custas 

pela parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000195-77.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO FERREIRA BARBOSA OAB - GO18828 

(ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEZANDRO CORDEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

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 : 

1000195-77.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: ELEZANDRO CORDEIRO DOS SANTOS Vistos etc. Indefiro o 

pedido de fls. 177, uma vez que o Oficial de Justiça já diligenciou no 

endereço indicado na inicial e não obteve êxito. Intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 14 de dezembro de 

2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000026-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERTON MULLER (REQUERIDO)

 

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 : 

1000026-90.2017.8.11.0005 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: HERTON MULLER Vistos etc. Cumpra-se a decisão retro. Às 

providências. Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000039-26.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZILDA DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

 

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 : 

1000039-26.2016.8.11.0005 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JOZILDA DE SOUZA FERREIRA Vistos etc. Defiro os pedidos 

de fls. 72. Decorrido prazo, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 14 de 

dezembro de 2017. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000441-73.2017.8.11.0005

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:

J.T. DE FRANCA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE TIAGO DE FRANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO)
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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 : 

1000441-73.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: J.T. DE FRANCA & CIA LTDA - ME, JOSE TIAGO DE FRANCA 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente 

pugnou pela desistência do feito e a intimação dos executados para 

manifestação, às fls. 66/67. Todavia, pugnou pela penhora online nas 

contas bancárias das devedoras às fls. 71. Dessa forma, intime-se a 

parte exequente para manifestar se possui interesse na desistência do 

feito. Com a resposta positiva, intimem-se os executados para se 

manifestarem acerca do pedido de desistência. Às providências. 

Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000636-58.2017.8.11.0005

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:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EXECUTADO)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EXECUTADO)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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 : 

1000636-58.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, 

VICTOR LOURENCO SANCHES, ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO 

SANCHES, CASSIANO LOURENCO SANCHES, FERNANDA PIOVEZAN 

FIGUEIREDO SANCHES Vistos etc. Desentranhe-se a certidão de fls. 

111/112, uma vez que não possui relação com o presente processo. 

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 109. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da certidão negativa de citação de 

Cassiano Lourenço Sanches, às fls. 107. Oficie-se a Comarca de Cuiabá, 

acerca do cumprimento da carta precatória expedida, às fls. 78/79. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000636-58.2017.8.11.0005

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:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EXECUTADO)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EXECUTADO)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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 : 

1000636-58.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, 

VICTOR LOURENCO SANCHES, ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO 

SANCHES, CASSIANO LOURENCO SANCHES, FERNANDA PIOVEZAN 

FIGUEIREDO SANCHES Vistos etc. Desentranhe-se a certidão de fls. 

111/112, uma vez que não possui relação com o presente processo. 

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 109. Intime-se a parte 

exequente para se manifestar acerca da certidão negativa de citação de 

Cassiano Lourenço Sanches, às fls. 107. Oficie-se a Comarca de Cuiabá, 

acerca do cumprimento da carta precatória expedida, às fls. 78/79. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino, 07 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000636-58.2017.8.11.0005

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:

CASSIANO LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

FERNANDA PIOVEZAN FIGUEIREDO SANCHES (EXECUTADO)

ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO SANCHES (EXECUTADO)

VICTOR LOURENCO SANCHES (EXECUTADO)

GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

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 : 

1000636-58.2017.8.11.0005 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: GERMINORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, 

VICTOR LOURENCO SANCHES, ADRIANA DE ALMEIDA BRANCO 

SANCHES, CASSIANO LOURENCO SANCHES, FERNANDA PIOVEZAN 

FIGUEIREDO SANCHES Vistos etc. Intime-se a parte exequente para 

apresentar planilha atualizada do débito (art. 798, inciso I, alínea ‘b’, NCPC). 

Aportando os cálculos, venham-me os autos conclusos. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000600-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN WILLIANS MORAIS DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 : 

1000600-16.2017.8.11.0005 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JHONATAN WILLIANS MORAIS DA 

SILVA Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo 

pelo prazo requerido. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a 

consequente baixa no Boletim Mensal de Movimento Forense. Arquive-se 

em pasta apropriada. Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, querendo o que de direito. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 07 de fevereiro 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4504 Nr: 60-88.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimir Alves de Moraes, Creuza Sandri de 

Moraes, Durval Alves de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Crislaine Veiga - OAB:15425/O, Marcelo Ambrósio 

Cintra - OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:4708-A/MT

 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 Fazenda pamital (Posto 

Gil)na zona rural .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110373 Nr: 2820-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP Construtora e Incorporadora Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do autor para manifestar acerca das correspondências 

devolvidas, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32729 Nr: 1035-56.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Intimação do patrono da parte credora para atualizar o débito, para caso 

requeira o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na conta da(s) 

parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor da condenação a multa e 

as verbas honorárias específicas supra fixadas. Conforme decisão de fls. 

822.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36186 Nr: 1046-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Correia da Silva, Celiane Maria Ferreira 

da Silva

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:

Nome do intimando:

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84126 Nr: 3291-30.2011.811.0005

 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): Marinez Cibaldo de Oliveira Lopes

 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 no bairro centro (zona 

urbana)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 3517-59.2016.811.0005

 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): Tranportadora KS Ltda ME, Alexsandro Giovani 

de Souza, Fabiana Krohling de Souza

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que no prazo de 05(cinco) dias manifeste 

acerca da certidão de fls.108, bem como indique bens a penhora.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3616 Nr: 373-83.1993.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o advogado da 

parte requerida renunciou ao mandato que lhe foi outorgado, conforme 

faculta o art. 112 do Novo Código de Processo Civil. Assim, em vista do 

que dispõe os art. 103 do mesmo ‘codex’, determino a intimação da parte 

executada por AR e também via edital no prazo de 20 (vinte) dias, para 

que constitua novo patrono. Após, a intimação do devedor, proceda-se à 

suspensão do processo pelo prazo de 20 dias. Decorrido o prazo 'in albis', 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14083 Nr: 227-27.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimo o patrono da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias, 

acerca das correspondências devolvidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14303 Nr: 458-54.2002.811.0005

 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: Eli Rodrigues de Souza, Agropecuária Ecofarm Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ventorim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daltro Edson dos Santos 

Damian - OAB:3615-B

 Intimação para o patrono da parte autora Dr. Rodrigo Schwab Mattozo, 

acerca do desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15185 Nr: 1381-80.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Desbessel

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Bedin Biasotto - 

OAB:9183, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Marco Antonio de 

Mello - OAB:13188/MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.
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Homologo os cálculos de fls. 1163.

Defiro o pedido de penhora ‘on line’, via Bacenjud, de valores até o 

montante do débito executado em relação aos honorários advocatícios 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte devedora, visto ser plenamente possível a penhora de dinheiro, 

pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 835 do 

CPC/2015.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE ATO 

PROCESSUAL – PREJUÍZO ÀS PARTES – INEXISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 282, §1º, DO CPC/2015 – PENHORA ON LINE – DEFERIMENTO – 

ARTIGO 854 DO CPC/2015 – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – 

ARTIGO 835 DO CPC/2015 – OBJETIVO DE TORNAR MAIS CÉLERE E 

JUSTA A EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR – RECURSO 

DESPROVIDO. É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação 

constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação (artigo 272, §2º, do CPC/2015). Todavia, a nulidade dos atos 

processuais somente deve ser decretada se houver prejuízo à parte 

(artigo 282, §1º, do CPC/2015). Plenamente possível a penhora de 

dinheiro, pois assume prioridade na ordem preferencial prevista no artigo 

835 do CPC/2015. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de 

que a penhora ‘on line’ constitui instrumento de combate à morosidade 

processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade 

do direito, não se fazendo necessário o esgotamento de todos os meios 

de busca por bens móveis e imóveis do devedor que garantam a 

satisfação do crédito a fim de requerer o bloqueio de numerários em 

contas bancárias da parte executada.” (TJ/MT - AI 97667/2016, Desa. 

Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Julgado em 26/10/2016, 

Publicado no DJE 04/11/2016).

Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores emitido pelo sistema Bacen Jud.

Realizado o bloqueio do numerário, intime-se a parte devedora para que, 

querendo, ofereça impugnação no prazo legal.

Infrutífera a providência, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, que indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena 

de arquivamento do feito.

Nos termos do § 1º, do art.1º do Provimento nº. 04/2007-CGJ, os autos 

permanecerão em gabinete até que se processe a ordem de bloqueio 

requisitada perante as instituições financeiras por meio do sistema 

Bacenjud.

Intime-se, novamente o Banco do Brasil S/A para, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuar o pagamento do perito.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 3646-40.2011.811.0005

 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: Ivan Nilson da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Agostinho Zarpellon, Mapfre Seguros 

Gerais S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Homero Stabeline Minhoto - OAB:26346/SP, Marco 

Aurelio Piacentini - OAB:7170-A, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353, Paulo Henrique Correa Minhoto - OAB:177.342 SP, 

Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Edital Genérico ME150

Edital de:Intimação

Prazo do edital:15

Intimando/Citando/Notificando:Requerente: Ivan Nilson da Silva, Cpf: 

89121325120, Rg: 1577053-2 SSP MT Filiação: Agripino Sabino da Silva e 

Sebastiana Basilia de França, data de nascimento: 06/03/1979, 

brasileiro(a), natural de Nobres-MT, casado(a), comercio, Endereço: Rua 

12, Casa 84, Bairro: Bom Jesus, Cidade: Diamantino-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85704 Nr: 1179-54.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Elza Salete Guyss, Vilson Guyss

 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: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - 

OAB:14894/MT

 Intimo o exequente para que no prazo de 05(cinco) dias indique bens 

penhoráveis da executada, sob pena de arquivamento, nos termos da 

decisão de fls.210.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87301 Nr: 3041-60.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Mônica Bellorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que informe o cumprimento do acordo, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89143 Nr: 1489-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, 

Neri Terezinha Granzotto Santos, Norton Marcos Granzotto, Izolde Neusa 

Granzotto

 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 a parte autora, para recolher as taxas e custas Judiciais de 

preparo da Carta Precatória a ser encaminhada a Comarca de Sorriso-MT, 

através do site www.tjmt.jus.br, encaminhando guia e comprovante de 

recolhimento a este juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114699 Nr: 651-44.2017.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Valdecir Brianti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 Vistos etc.

Devidamente cumprida a missiva, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 119621 Nr: 3124-03.2017.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Ogliari

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira Neto - 
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OAB:6508, Vanessa Paula Costa - OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Corrijo o erro material, eis que o presente feito trata-se de incidente de 

constituição de penhora.

Certifique-se acerca do cumprimento integral da decisão de fl. 20

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80613 Nr: 3002-34.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Riediger, Vilmar Riediger, Joemir 

Boabaid de Brito, Rovena Zahn Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Marcos de 

Albuquerque - OAB:MT 21992, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Considerando-se os argumentos trazidos pelo devedor, NOMEIO como 

perito do Juízo o Sr. Vitor Emanuel P. Duarte, engenheiro agrônomo, fone: 

(65) 99603-8909, email: vitoragronomo@hotmail.com, independentemente 

de compromisso (NCPC, art. 466).

 Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, em seguida, intime a parte devedora 

para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para a entrega do laudo de avaliação.

Aportando o laudo dê vistas as partes no prazo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se com a parte autora.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos a planilha atualizado do 

débito, juntamente com a sua manifestação acerca da avaliação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83167 Nr: 2052-88.2011.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Riediger

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araujo Barbosa 

- OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 184/185), interposto pela parte 

autora contra a sentença proferida às fls. 178/182, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que 

sua fundamentação afastada qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

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 decidiu 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).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

178/182.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85837 Nr: 1336-27.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douracap Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GS Transportes e Montagens de Moveis - ME 

(F. Galleti & Cia Ltda ME, Galleti Transportes Comercio e Representações, 

Anderson Gentil Galetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Denize Rutilli 

Konageski Lenzi - OAB:12.982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar a 

localização do bem penhorado (veículo), com a advertência de, se não o 

fizer, considerar-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, sob pela de 

aplicação de multa.

Aportando as informações, proceda-se com a avaliação do bem 

penhorado e, após, lavre-se o respectivo auto e intime-se o(s) 

executado(s) dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Não havendo impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, caso queira adjudicar ou alienar o bem penhorado.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 3318-08.2014.811.0005

 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 do Estado de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPHE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RJ 180.625, Ivo Marcelo Spinola da Rosa - 

OAB:13.731, KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - OAB:OAB/RJ 

167.398, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:OAB/RJ 121.429, TATIANA 

CAMPOS MATOS GUIDICINI - OAB:OAB/MG 100.244

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111 Nr: 915-38.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentil José Thomé, Sérgio da Silva Ramos, 

Marcos Ivan Perazza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13106 Nr: 1045-13.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Financeira S/A - Crédito Finaciamento e Investimento

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

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT, Verônica Wegermann - OAB:13229-B

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 491/492, a ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS pugna pela sua inclusão no polo ativo da 

demanda, uma vez que adquiriu o crédito do BANCO DO BRASIL S/A, 

havido em face do requerido JOSÉ CARLOS RESINO.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de fls. 491/492 e, DETERMINO, sejam os 

autos encaminhados ao distribuidor para retificação do polo ativo na 

demanda, fazendo constar a ATIVOS S/A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, como parte autora.

Intimem-se as partes para ciência da substituição.

Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para requer o 

cumprimento de sentença, acostando ao pedido a planilha atualizada do 

débito (art. 509, § 2º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 23323 Nr: 1419-24.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemar Araújo Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Cesar Calciolari, Edileise Jortez 

Calciolari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente (fl. 525), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36909 Nr: 1655-34.2008.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária São Lucas S/A, Euripedes Antonio 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT, José Guilherme Júnior - OAB:2615 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Humberto Luchesi - 

OAB:74.458/SP

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40446 Nr: 1295-65.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sontag Comércio e Representações Ltda, Erico Sontag

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rita Maria Krohling, Ronaldo Krohling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca do petitório e documentos 

juntados às fls. 325/326.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44153 Nr: 818-08.2010.811.0005

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adiles Mesquita de Almeida, Ruth de Almeida 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor de Souza Júnior, Luiz Henrique de 

Oliveira Souza, Valdomiro de Freitas Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3670/A, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Em petitório de fls. 804/814, a parte demandada Sr. Valdomiro de Freitas 

Chagas, requer seja o feito enviado para 2ª Vara desta Comarca, em 

virtude daquele juízo ser o prevento ao despachar os autos do processo 

tombado sob o código nº 5015.

O pedido não merece guarida.

Da análise dos autos, verifico que os autos do processo tombado sob nº 

174-95.1992.811.0005 - código nº 5015, está apenso no presente feito, 

em decorrência da decisão de fl. 632.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de enviar o presente feito para a 2ª 

Vara desta Comarca.

Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento nas decisões já constantes nos 

autos.

Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83643 Nr: 2662-56.2011.811.0005

 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: Nereo Granzotto, Genezio Gomes dos Santos, Manoel 

Cícero de Lima, Antônio Cândido

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Araujo Barbosa 

- OAB:9847/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.
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Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86682 Nr: 2307-12.2012.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Genoud -ME, Kleber Genoud, Barbara 

Cacyra de Almeida, Kleber Genoud

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas Judiciais e 

custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de TANGARÁ DA 

SERRA/MT, com a finalidade de INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38332 Nr: 3159-75.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Arari Dias de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Stefanello Segatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrades - 

OAB:6730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 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 nas proximidades do 

Assentamento Agua Santa, zona rural de Alto Paraguai, Comarca de 

Diamantino-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94750 Nr: 2261-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Lemez Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenil Antonio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação.

Intime-se a parte apelada a responder no prazo legal e, existindo 

preliminares, intime-se a parte recorrente para, em 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito delas (art. § 2º, art. 1.009, Novo CPC).

 A seguir, com ou sem a resposta, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignadas as nossas homenagens.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98807 Nr: 987-19.2015.811.0005

 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): José da Silva Medrado, José da Silva Medrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio Almeida Ribeiro - OAB:5.308 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Intimo o exequente para que no prazo de 15(quinze) dias indique bens 

penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento, nos termos 

da decisão de fls.97/98.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 109441 Nr: 2314-62.2016.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertilizantes Heringer s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Roberto Brianti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Vanin - OAB:10.026

 Vistos etc.

Considerando-se a certidão de fls. 79 e a não concordância da avaliação 

pelo devedor, NOMEIO como perito do Juízo o Sr. Vitor Emanuel P. Duarte, 

engenhei ro  agrônomo,  fone :  (65)  99603-8909,  emai l : 

vitoragronomo@hotmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, 

art. 466).

 Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, em seguida, intime a parte devedora 

para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que 

os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da avaliação.

Aportando o laudo de avaliação dê vistas as partes no prazo de 05 

(cinco) dias, iniciando-se com a parte autora.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103166 Nr: 3046-77.2015.811.0005

 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: AMPdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERSON DOS SANTOS 

FEITOSA - OAB:13637

 Intimo o patrono do Requerido dos termos da decisão de 62 a seguir 

transcrito: "I – Defiro a retificação do valor da causa para corresponder à 

soma de 12 prestações mensais (artigo 292, III, § 3°, do CPC). II – Dê-se 

vista para razões finais e, em seguida, ao Ministério Público. ...." Intimo o 

patrono do Requerido para apresentar suas alegações finais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44881 Nr: 1540-42.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Vitório Muriana

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Moreno Sanches Júnior - 

OAB:4759, Moema Viana Reginato - OAB:12.023, Ricardo Augusto 

Mendes Silva - OAB:6.593, Taryni Marcelly Moreno de Assunção - 

OAB:11.993

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582

 Intimo o patrono da parte autora para que no prazo legal manifeste-se 

acerca dos demonstrativos de pagamento de fls. 159/161.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112043 Nr: 3736-72.2016.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YdOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14449/O, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da Credora para que tome ciência de que foi dado 

cumprimento, em 07/002/2018, ao Mandado de Prisão Civil expedido em 

desfavor do Devedor.

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 47665 Nr: 2274-66.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Marisbrink Móveis e Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 Vistos, etc.

Considerando a justificativa apresentada pela patrona da parte executada 

às fls. 474/475, redesigno a audiência de conciliação para o dia 17 de abril 

de 2018, às 16h30min.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108218 Nr: 1696-20.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hora do Point - NFS Filho Conveniência - ME, 

Nestor Felipe Santiago Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação da 

audiência para o dia 21/03/2018 às 13hs30min, que realizará na sala de 

Audiência da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 98916 Nr: 1058-21.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o exequente para manifestar quanto o calculo no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33603 Nr: 1868-74.2007.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercílio José de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador do exequente para manifestar quanto avaliação, 

conforme decisão de fls. 174.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 21560 Nr: 569-67.2004.811.0005

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Albertini Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT, Everton Vanni Catunda - OAB:7372/MT

 INTIMAR as partes para que se manifestem quanto a avaliação de fls. 

213/214 no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33205 Nr: 1479-89.2007.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Sérgio Lupatine

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Goreston de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1479-89.2007.811.0005 cód.: 33205

Vistos.

O processo tramita desde 2007.

Durante seu tramite, foram tomadas diversas medidas para satisfação do 

crédito, a exemplo das pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e 

INFOJUD, todas sem êxito.

Assim, considerando que a Lei do Juizado Especial é norteada pelos 

princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, é 

inadmissível que a demanda tramite há tanto tempo sem qualquer resultado 

prático.

Em razão do exposto, intime-se a parte exequente para que dê 

prosseguimento a execução, informando se a diligencia junto ao CRI de 

Poxoréu restou satisfatória, e indique bens passíveis de penhora no prazo 

de 5 dias.

Não havendo apresentação de bens penhoráveis no prazo de 5 dias, 

tornem conclusos para extinção por ausência de bens.

Intime-se. Cumpra-se.

Diamantino, 22 de janeiro de 2018.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90699 Nr: 2961-62.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCSV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 INTIMAR o procurador do executado para no prazo de 15 dias quitar o 

debito, conforme decisão de fls. 219.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIA FRANCISCA DA SILVA JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001161-40.2017.8.11.0005 REQUERENTE: PETRONILIA FRANCISCA DA 

SILVA JESUS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

autoriza o artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Decido. O feito possibilita o 

abreviamento de rito com julgamento antecipado da lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Primeiramente, registro 

que a inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que os 

documentos juntados no presente feito são suficientes para uma decisão 

segura sobre a causa. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. A reclamante alega, em síntese, 

que é a única herdeira do de cujus "Claudeir Moreira da Silva", que faleceu 

na data de 09.09.2017 em decorrência de acidente de trânsito, assim, 

requer seja deferido o pedido do pagamento de Seguro Obrigatório-DPVAT 

no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) Em contestação, 

a requerida suscitou as preliminares de inépcia da petição inicial por 

ausência do pedido de seguro na via administrativa e de ilegitimidade ativa, 

por sua vez, no mérito, pugnou pela improcedência da ação (id. 

10406587). Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse 

processual por ausência de pedido do seguro no âmbito administrativo, eis 

que tal providência é desnecessária para o ingresso da ação, conforme 

entendimento jurisprudêncial in verbis: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. INTERESSE DE AGIR 

PRESENTE. AGRAVO RETIDO DA RÉ IMPROVIDO. 1. O fato de o autor não 

ter pleiteado administrativamente o pagamento da prestação securitária, 

tornando duvidosa a existência da necessidade para a propositura da 

ação, não é suficiente para reconhecer, nesta oportunidade, a falta de 

interesse de agir. Na verdade, a posterior resistência oposta pela 

seguradora acabou por confirmar a necessidade da utilização da via 

judicial, tornando superada qualquer possibilidade de falar em vício” 

(Apelação nº 4004092-20.2013.8.26.0576, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 15.09.2015). Presente, portanto, o interesse 

processual da autora considerando os argumentos acima exarados, de 

ser rejeitada a preliminar arguida. Prevê o artigo 4º da Lei nº 6.194/74 que 

“A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no 

art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”, e o 

artigo 792 do Código Civil prevê que “Na falta de indicação da pessoa ou 

beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o 

capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado 

judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem 

da vocação hereditária”, seguindo-se, portanto, a ordem de vocação 

hereditária na ausência de cônjuge Assim, não acolho a preliminar de 

ilegitimidade ativa da autora sob o argumento de que esta não teria 

comprovado a condição de única herdeira do falecido, isso porque a 

divergência acerca existência ou não de filhos do de cujus restou 

esclarecida nos autos, além do que a promovida não produziu, a seu 

turno, prova em contrário. Neste particular, ressalte-se que na certidão de 

óbito juntada no id. 9916040, p.1, consta que o segurado era solteiro e não 

há menção alguma de que o falecido possuía filhos registrados, de modo 

que, a autora figura como parte legítima para perceber o seguro 

indenizatório DPVAT, haja vista ser a sua genitora. Destaca-se, por fim, 

que a autora demonstrou cabalmente ser a única herdeira do de cujus, 

pois acostou nos autos a certidão de óbito do genitor do autor, falecido em 

23.09.2008 (id. 10485313). Analisadas as questões preliminares, julgo o 

mérito. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores (DPVAT) visa a uma indenização por danos pessoais 

independentemente da existência de culpa da vítima ou de quem quer que 

seja o causador, inserindo-se dentre as exceções de responsabilidade 

civil objetiva no nosso ordenamento jurídico. Foi instituído para cobrir 

indenização aos beneficiários dos que vierem a óbito ou a quem sofrer 

lesões em decorrência de sinistro ocasionado por veículos automotores 

em via terrestre, cumprindo simples formalidades junto à seguradora, 

inclusive comprovando o fato mediante simples Boletim de Ocorrência; 

laudo de exame de corpo de delito e outros dados fáceis de providenciar 

consoante determinação legal. Com efeito, a morte de Claudeir Moreira da 

Silva em virtude de acidente automobilístico ocorrido em 09.09.2017 restou 

devidamente comprovada nos autos, seja pelo Boletim de Ocorrência 

atestando que o de cujus foi vítima de acidente de trânsito enquanto dirigia 

o veículo NPM-1527 (id. 9915992), seja pelo atestado de óbito coligido aos 

autos. Os documentos acostados à inicial demonstram que a morte da 

vítima foi ocasionada pelo acidente nela narrado e no boletim de 

ocorrência nº 2017.301497. Logo, tendo sido comprovada a existência de 

nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento da 

vítima, não há dúvida acerca da exigibilidade da indenização securitária no 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Registre-se que a 

correção monetária incide a partir do evento danoso, isto é, da data em 

que ocorreu o acidente automobilístico, nos termos do recurso especial nº 

1.483.620/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos que assim 

decidiu: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DPVAT. 

INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A QUO'. DATA DO 

EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1. Polêmica em torno da forma de 

atualização monetária das indenizações previstas no art. 3º da Lei 

6.194/74, com redação dada pela Medida Provisória n. 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da 

incidência de correção monetária. 2. Controvérsia em torno da existência 

de omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação 

expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de 

correção monetária no art. 3º da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 

11.482/2007, no sentido da inexistência de inconstitucionalidade por 

omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins do art. 543-C do CPC: A incidência 

de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do 

seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação 

dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. 5. 

Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo inicial 

da correção monetária a data do evento danoso. 6. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO (REsp nº 1.483.620/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, 27.05.2015) A isso se acrescenta que tal entendimento foi 

consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 580 (“A correção 

monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”). Dessa forma, os 

documentos acostados pela promovente são suficientes para comprovar 

a qualidade de beneficiária do seguro em debate, tendo em vista que estão 

presentes o boletim de ocorrência do acidente automobilístico, a certidão 

de óbito do de cujus, cujo teor aponta este falecido solteiro e sem 

descendentes e pela presença da certidão de óbito do genitor do de cujus, 

razão porque a pretensão inicial se revela procedente. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de Seguro Obrigatório - 

DPVAT, quantia que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e corrigida pelo INPC desde a data do evento danoso 

(Súmula 580 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro o pedido de 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 11 de dezembro de 2017. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 11 de dezembro de 

2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DISNEI ROBERTO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO RAMOS HAANWINCKEL OAB - PR0105688A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido CGMP para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-11.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROCHA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido LOSANGO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010540-56.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PADILHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAR o procurador do executado para informar numero conta 

corrente/poupança, agencia, Banco, CPF/CNPJ para expedir Alvará .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-53.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES FAUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010126-53.2015.8.11.0005 REQUERENTE: THIAGO ALVES FAUSTO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Em que pese a alegação da parte autora de que há prejuízo 

irreversível suportado com a extinção da ação, o fato é que por força do 

art. 51, II da Lei nº 9.099/95 e ausência de previsão legal que possibilite a 

remessa dos autos à Justiça comum, a extinção do processo sem exame 

do mérito é a medida pertinente no presente caso, razão pela qual indefiro 

o pedido de encaminhamento dos autos à vara cível. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotação necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 17 de outubro 

de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012708-31.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DEOCLIDES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMAR o procurador do executado para informar numero conta/corrente 

CPF/CNPJ, Agencia, Banco para expedir alvará.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012678-93.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimar o procurador do executado par informar numero conta corrente, 

agencia, CPF/CNPJ para expedir Alvará.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-63.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010546-63.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ROSANGELA BORDINHAO 

BAIAROSKI DA SILVA REQUERIDO: TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. 

Vistos, etc. 1. Habilitem-se os advogados da parte requerida nos autos. 2. 

Certifique-se se houve intimação da parte requerida, através de seus 

advogados habilitados, quanto a decisão de id. 9405481, bem como 

certifique-se quanto o decurso do prazo para manifestação. Havendo 

decurso do prazo sem manifestação dos interessados, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte exequente e, em seguida, tornem os 

autos conclusos para extinção. 3. Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro 

de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-63.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010546-63.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ROSANGELA BORDINHAO 

BAIAROSKI DA SILVA REQUERIDO: TRICAE COMERCIO VAREJISTA LTDA. 

Vistos, etc. 1. Habilitem-se os advogados da parte requerida nos autos. 2. 

Certifique-se se houve intimação da parte requerida, através de seus 

advogados habilitados, quanto a decisão de id. 9405481, bem como 

certifique-se quanto o decurso do prazo para manifestação. Havendo 

decurso do prazo sem manifestação dos interessados, expeça-se alvará 

de levantamento em favor da parte exequente e, em seguida, tornem os 

autos conclusos para extinção. 3. Cumpra-se. Diamantino, 10 de outubro 

de 2017 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001300-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO CAMARGO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 21/03/2018 

às 08hs50min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TENORIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 09hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ASA MAQUINAS PECAS E IMPLEMENTOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DANIEL DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 09hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-43.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA VIEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 09hs30min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001609-13.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANICE GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 09hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-33.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA FLAVIA EVANGELISTA DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001349-33.2017.8.11.0005 REQUERENTE: KATIA FLAVIA EVANGELISTA 

DE LARA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifica-se que houve o cumprimento do acordo realizado em audiência de 

conciliação, vez que a parte Requerida juntou comprovante de 

transferência do valor acordado, id. 11612888, para a conta informada no 

termo de acordo, id. 11065653. Além disso, verifica-se que houve o 

cumprimento das obrigações de fazer nos autos, conforme os termos do 

acordo. Assim, arquive-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012886-77.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR RUDIMAR ENGELMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012886-77.2012.8.11.0005 EXEQUENTE: PORTAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: JAIR RUDIMAR ENGELMANN 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para que junte aos autos o 

número correto do CPF do executado, no prazo de 05 dias. A medida é 

necessária eis que ao tentar incluir minuta de bloqueio pelo sistema 

bacenjud aportou informação de que o CPF do executado é inválido, 

conforme tela em anexo. Intime. Cumpre-se. Diamantino, 09 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VARNICE ARRUDA DIAS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1000085-78.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VARNICE ARRUDA DIAS 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO PAN 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, 09 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000051-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 18/04/2018 

às 10hs45min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010305-50.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OZEMAR RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8010305-50.2016.8.11.0005 REQUERENTE: OZEMAR RODRIGUES DE 

CARVALHO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento de julgado, 

no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, 

intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do 

julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014317-15.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO CHIOSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8014317-15.2013.8.11.0005 REQUERENTE: LAURINDO CHIOSSI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-54.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

MARIA EDUARDA DUTRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - RS69780 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010113-54.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JOILSON FERREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014100-69.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8014100-69.2013.8.11.0005 REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Promova a parte o cumprimento da 

sentença, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo 

assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora a requerer o 

cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo manifestação, ao 

arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-85.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES MARIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8010292-85.2015.8.11.0005 REQUERENTE: EROTILDES MARIA DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-43.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARLI RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8010256-43.2015.8.11.0005 REQUERENTE: ARLI RIBEIRO SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8012368-53.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DO BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

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: 

8012368-53.2013.8.11.0005 REQUERENTE: JULIO DO BONFIM 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-67.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MIOTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010278-67.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ROSA MIOTO SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. Ao contrário do que alega a parte Requerida, 

verifica-se que já houve o julgamento do recurso inominado interposto, id. 

10933015. Assim, cumpra-se integralmente o despacho de id. 11417759. 

Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 18/04/2018 

às 09hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010610-68.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA DE MELO (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010610-68.2015.8.11.0005 REQUERENTE: AMANDA SILVA DE MELO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido 

inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-15.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUDESIO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8010189-15.2014.8.11.0005 REQUERENTE: EUDESIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010512-54.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR VISOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8010512-54.2013.8.11.0005 REQUERENTE: ALCIR VISOLLI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-37.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VANIO DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S.A ( CLARO S.A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010054-37.2013.8.11.0005 REQUERENTE: VANIO DE ARRUDA SILVA 

REQUERIDO: AMERICEL S.A ( CLARO S.A) Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014885-31.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO LEITE XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8014885-31.2013.8.11.0005 REQUERENTE: LUCIO LEITE XAVIER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. 1 - Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 

dias. 2 - Não havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se 

pessoalmente a parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 

dias. 3 - Não havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-96.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FERREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OBA OBA FASHION (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010634-96.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JOICE FERREIRA DE PAULA 

REQUERIDO: OBA OBA FASHION Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010110-36.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (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)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010110-36.2014.8.11.0005 REQUERENTE: APARECIDA FATIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Considerando a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-96.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AGUINALDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE FREIRE TEIXEIRA OAB - MT0015662A (ADVOGADO)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

8010246-96.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE AGUINALDO BATISTA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011019-49.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SALVADOR AURELINO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011019-49.2012.8.11.0005 REQUERENTE: MANOEL SALVADOR 

AURELINO FERREIRA REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR 

Vistos, etc. Esclareça a parte autora se foi intimada do resultado do 

julgamento da Turma Recursal, no prazo de 5 dias. É que só haverá 

possibilidade de remessa a Turma caso tenha havido erro na intimação, 

pois as nulidades elencadas precluem com o trânsito em julgado. 

Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013151-45.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO VIGNANDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8013151-45.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: PORTAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: JOAO ANTONIO VIGNANDO 

Vistos, etc. Intime-se a parte exequente para que informe o CPF do 

executado a fim de viabilizar o bloqueio bacenjud ou indique bens 

passíveis de penhora no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013148-90.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BARCELLOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8013148-90.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: PORTAL MATERIAIS PARA 

CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: JAIR BARCELLOS Vistos, etc. 

Intime-se a parte exequente para que informe o CPF do executado a fim de 

viabilizar o bloqueio bacenjud, ou indique bens passíveis de penhora no 

prazo de 5 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Diamantino, 15 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014313-75.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FLORI TABORDA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8014313-75.2013.8.11.0005 REQUERENTE: FLORI TABORDA DE FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando a improcedência do pedido, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010412-94.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FRANCISCO GUBERT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MORAES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010412-94.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: RAFAEL FRANCISCO GUBERT 

EXECUTADO: FRANCIELE MORAES CAMPOS Vistos, etc. Considerando 

que o bloqueio online bem como as buscas pelo sistema renajud restaram 

infrutíferos, intime-se a parte exequente para que se manifeste indicando 

bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 

Importante consignar que o valor executado deve se limitar ao teto do 

Juizado Especial, conforme renúncia expressa da parte exequente na 

inicial quanto aos valores que eventualmente excedessem ao teto. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018 José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-09.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SILVA DALTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-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: 

8010256-09.2016.8.11.0005 EXEQUENTE: NOVO MUNDO MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA EXECUTADO: ELAINE SILVA DALTRO Vistos, etc. 

Considerando que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste indicando bens passíveis de penhora no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 

15 de fevereiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-25.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011040-25.2012.8.11.0005 REQUERENTE: BENEDITA DO NASCIMENTO 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Diga a parte 

autora, em cinco dias, se foi intimada do resultado do julgamento, vez que 

eventuais insurgências ou mesmo embargos deveriam ser movidos após 

tal intimação, precluindo-se com a coisa julgada as matérias alegadas. 

Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011082-74.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011082-74.2012.8.11.0005 REQUERENTE: DANIEL JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Intimem-se as 

parte para que cumpram os itens II e III determinado no despacho de id. 

10095594, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 

15 de fevereiro de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010400-85.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA E TRANSPORTES AVENIDA EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)
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DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-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: 

8010400-85.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: AUTO ELETRICA E 

TRANSPORTES AVENIDA EIRELI - EPP EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Analisando os autos, verifica-se que assiste razão à parte Requerida, 

uma vez que intimação da sentença se deu em nome de procurador que já 

não mais representava a parte Requerida. Além disso, consta nos autos 

pedido de habilitação de advogado antes da sentença, o qual não foi 

analisado pelo Juízo, o que acarretou a intimação errônea. Dessa forma, 

declaro a nulidade da intimação da r. sentença, devendo a parte Requerida 

ser intimada na pessoa do procurador constituído nos autos, Dr. Henrique 

de David, OAB/RS nº. 84.740. Por consequência, determino a reabertura 

do prazo recursal à parte Requerida. Após, manifeste-se a parte autora. 

Todas as intimações deverão ser feitas em nome do patrono Dr. Henrique 

de David, OAB/RS nº. 84.740, sob pena de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLY CANAVARROS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Intimação para o advogado da Parte Autora, 

acerca da designação de audiência de Conciliação para o dia 14/03/2018 

às 10hs00min, que realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do 

Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-53.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES FAUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010126-53.2015.8.11.0005 REQUERENTE: THIAGO ALVES FAUSTO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Em que pese a alegação da parte autora de que há prejuízo 

irreversível suportado com a extinção da ação, o fato é que por força do 

art. 51, II da Lei nº 9.099/95 e ausência de previsão legal que possibilite a 

remessa dos autos à Justiça comum, a extinção do processo sem exame 

do mérito é a medida pertinente no presente caso, razão pela qual indefiro 

o pedido de encaminhamento dos autos à vara cível. Certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Após, ao arquivo com as baixas e 

anotação necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 17 de outubro 

de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010295-40.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALENTIM CAMARCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT0013528A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010295-40.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE VALENTIM CAMARCO 

NETO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. 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, 15 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011014-27.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMARA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8011014-27.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ZILMARA DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR 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 
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retificações no processo, fazendo constar a fase de cumprimento de 

julgado. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010327-11.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA PONCE DEVULSKY MANRIQUE OAB - MT0003823A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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: 

8010327-11.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ALEX DA SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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, 15 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000122-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000122-71.2018.8.11.0005 REQUERENTE: LUIS GONCALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 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). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial, observo que se encontram presentes os 

requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, 

senão vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada através 

da documentação juntada aos autos, a qual demonstra o pagamento das 

parcelas que ensejaram a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

restrição ao crédito (id. n.º 11735509 - pág. 1/6), pois, conforme se 

verifica através dos comprovantes de pagamentos juntados aos autos, 

todas as parcelas do contrato de n° 21.0530.00035899 encontram-se 

devidamente quitadas, contudo, o nome do autor continua inscrito. O 

perigo da demora é evidente, pois, no caso, a parte requerente 

encontra-se restrições em seu crédito por dívida supostamente adimplida, 

o que lhe trará diversos prejuízos. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino: 1 - Seja notificada a requerida para que dê 

baixa nas inscrições em questão até determinação judicial em contrário, 

sob pena de multa diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no 

art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pelo requerente e sua hipossuficiência, 

DECLARO em seu favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço 

com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem 

prejuízo das providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos 

desta ação e, INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à 

audiência de conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando 

que poderá ser assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita 

até 05 (cinco) dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de 

presumir-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - 

INTIME-SE a parte reclamante da presente decisão e para a audiência de 

conciliação a ser designada, consignando que o não comparecimento 

pessoal à audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas 

custas processuais. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 

15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-11.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROCHA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010187-11.2015.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA ROCHA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se 

trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da 

lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A reclamante sustenta, 

em síntese, que teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito 

em decorrência de dívida inexistente lançado pela empresa demandada. 

Afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, de forma que 

pleiteia a correspondente indenização. Foi deferida a tutela liminar que 

objetivava excluir o nome da reclamante dos órgãos creditícios (id. 
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3983580, p. 2). Em análise dos autos observo que a reclamada 

demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação do débito. Isso 

porque a reclamada apresentou as telas do sistema interno que 

demonstram a convergência dos dados pessoais da autora, inclusive com 

o número do contrato que constava da restrição, bem assim o 

comprovante do débito (id. 3983621, p. 1) devidamente assinado pela 

reclamante, tendo chamado a atenção as idênticas assinaturas no referido 

comprovante de débito, na procuração e no documento pessoal assinado 

pela autora. Assim, em que pese sustentar a reclamante que jamais 

assinou qualquer documento, resta claro, conforme consta no termo de 

audiência de conciliação inserido nos autos (id. 3983651 - Pág. 1) que a 

assinatura da autora é a mesma daquela constante no contrato juntado 

pela reclamada nos autos e do mandato outorgado ao advogado. Nesta 

linha, não acolho a preliminar oposta pela reclamada por incompetência do 

juízo, eis que o acervo documental apresentado pela promovida é 

suficiente para decidir a causa. Resta evidente, portanto, que a reclamada 

se incumbiu e provou a regularidade do débito, estando inocorrente 

qualquer ato ilícito. Assim, verifica-se que a conduta da reclamante 

encontra-se eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

a reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Diante do exposto, revogo a medida cautelar 

anteriormente concedida; JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. CONDENO a reclamante ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé no equivalente a 2% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil e ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95) 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 8, §2º, do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 22 de 

setembro de 2017. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

___________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 22 de setembro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010540-56.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PADILHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010540-56.2012.8.11.0005 REQUERENTE: CLAUDINEY PADILHA JUNIOR 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação à execução proposta pela empresa Claro S/A, argumentando, 

em suma, cumprimento voluntário a tempo e modo da obrigação e excesso 

na execução. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a 

irresignação da parte executada merece respaldo. Está sedimentado em 

doutrina e jurisprudência que a multa do antigo art. 475-J do CPC/73, que 

corresponde ao atual artigo 523, § 1º, do CPC, incide somente após a 

intimação da parte executada para pagar o débito constante no pedido de 

cumprimento de julgado do credor. Vale dizer, não há incidência 

automática da multa com a intimação da sentença/acórdão condenatório 

na fase de conhecimento. Nesse sentido a jurisprudência: “EMENTA: 

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - EXCESSO- NÃO APLICAÇÃO DA 

MULTA DOS 10% DO ARTIGO 475-J DO CPC - PAGAMENTO ANTES DA 

INTIMAÇÃO PARA TANTO - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não se pode aplicara 

a multa do artigo 475-J do CPC, quando se demonstra o pagamento 

espontâneo antes mesmo da intimação para pagamento, sendo mero 

equívoco do devedor em não comunicar nos autos o efetivo pagamento, 

porém, a não lhe ensejar a penalidade do artigo em comento. Detectado o 

excesso de execução cabe ao magistrado a sua declaração, com a 

liberação de valores ao recorrente, bem como, a determinação de 

devolução pelo consumidor, sob pena de se convolar em enriquecimento 

indevido. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 1133/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014)”. “RECURSO 

INOMINADO - TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO 

ART. 475-J DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FLUI A PARTIR DA 

INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PAGAR - RECURSO PROVIDO. Para que 

haja a incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 475-J 

do CPC, é necessário além do trânsito em julgado da sentença, a intimação 

da parte para efetuar o pagamento. (RI 330/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 

08/05/2014)”. No caso, nem mesmo houve o pedido de cumprimento do 

julgado, e a parte executada fez voluntariamente o pagamento da 

condenação, não havendo, portanto, razão para aplicação da multa de 

10%. Portanto, considerando que a obrigação já foi devidamente adimplida 

pela parte executada, ACOLHO a IMPUGNAÇÃO. Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte executada 

para liberação do valor excedente bloqueado via bacenjud (id. 9405783 - 

pág. 2), devendo os patronos informar as contas respectivas para 

depósito. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. P. I. C. 

Diamantino, 09 de outubro de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA APARECIDA DA ROSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001358-92.2017.8.11.0005 REQUERENTE: POLIANA APARECIDA DA 

ROSA ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001279-16.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM OZORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. Pois bem. Apenas para situar a questão, trata-se 

de ação que busca condenação em danos morais por manutenção 

indevida de protesto. Alega a parte autora ajuizou esta ação de 

indenização por danos morais argumentando que houve protesto no 2º 

Serviço Notarial e Registral Capistrano de Diamantino/MT na data de 

08.06.2015 em seu nome, referente ao débito no valor de R$ 6.892,27 

vinculado ao Contrato de Cédula de Crédito Bancária nº 

30410-161346234. Prossegue afirmando o autor que no mês de dezembro 

de 2016 ocorreu quitação total do saldo remanescente do débito com o 

pagamento da quantia de R$ 1.400,00, conforme comprovante de 

pagamento anexado no id. 10180016, p.1. Assim, entende o autor que 

houve manutenção de protesto indevida do seu nome, considerando que a 

carta de anuência somente lhe foi entregue em 04.09.2017. Em defesa, a 

reclamada confirmou a quitação do débito em 06.12.2016, após acordo 

formalizado entre as partes, no entanto, alega que não houve erro pelo 

banco requerido já que disponibilizou a carta de anuência ao autor, 

requerendo a improcedência da ação (id. 10769908). Infere-se dos autos 

que o autor foi protestado em virtude de inadimplência da parcela nº. 36 do 

contrato de financiamento nº. 30410-161346234, com vencimento em 

14.10.2014, tendo ocorrido o protesto do débito em 08.06.2015, sendo que 

a quitação da dívida ocorreu somente em 06.12.2016, após a celebração 

de acordo entre as partes. No caso, a empresa requerida agiu em 

exercício regular de direito em protestá-lo, eis que houve a inadimplência 

de uma das parcelas do contrato de financiamento, fato este demonstrado 

pelas telas juntadas pelo Requerido e pelo Autor, que corroboram o 

exposto (id. 10769908- Pág. 2 e 3). Assim, restou clarividente que o autor 

teve seu nome protestado em virtude dívida inadimplida e apenas 

permaneceu com seu nome protestado, após a quitação do título, por não 

ter dado baixa no protesto, ônus que lhe cabia, não havendo, portanto, o 

que se falar em reparação de danos. Nesse sentido, vejamos julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE TÍTULO. 

PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS VENCIDA. GRAVAME. BAIXA. 

OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. 1. Se o título foi protestado legitimamente, 

cabe ao devedor providenciar a baixa do gravame em cartório. 2. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1545773/CE, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

24/05/2016, DJe 31/05/2016). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. BAIXA NO 

PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 

ALEGAÇÕES DO RECURSO FUNDADAS EM MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 

DO STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. 

INCIDÊNCIA. 1. Tendo o Tribunal de origem registrado que a indenização 

decorre unicamente da manutenção indevida do protesto, e sendo a baixa 

de responsabilidade do devedor, consoante pacífica jurisprudência do 

STJ, inviável o pleito de indenização por danos morais. Precedentes. 2. 

Ademais, os fatos invocados nas alegações aviadas nas razões do 

recurso não foram tratados no acórdão proferido nas instâncias de origem 

e sua análise depende de reexame de matéria fática, o que encontra óbice 

na Súmula 7 do STJ. 3. Não fosse o suficiente, "é inviável o agravo do art. 

545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da 

decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Ag 1419110/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015). 

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, o que faço com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgando extinto o 

processo com resolução de mérito. Inexiste condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Submeto o projeto de 

sentença para homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 

9.099/95. P.I.C. Diamantino/MT, 14 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga ___________________________ Vistos 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-12.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RAMOS BUENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000749-12.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: LUIZ RAMOS BUENO Vistos etc. Trata-se de ação interposta 

por pessoa jurídica que não comprovou o seu enquadramento na 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, e, portanto, 

devendo ser considerada carecedora da presente ação, uma vez que não 

preenchendo tal requisito legal fica caracterizada a falta da condição da 

ação, o que impõe a extinção sem julgamento do mérito. Como se sabe, a 

pessoa jurídica desde que se enquadre na definição legal de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, pode ser parte autora em 

ação proposta no Juizado Especial Cível, nos termos do que dispõe a Lei 

Complementar n.º 123/06. Neste sentido, temos o seguinte Enunciado do 

FONAJE: ENUNCIADO 135: O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda. Assim, conforme se 

verifica acima, o acesso da pessoa jurídica revestida da condição de 

micro ou empresa de pequeno porte nos juizados especiais deverá 

satisfazer a premissa consistente na comprovação de sua qualificação 

tributária. No caso dos autos, a autora foi intimada para comprovar tal 

qualificação, mas quedou-se inerte. E ocorre que em consulta realizada 

junto ao site da Receita Federal, verifiquei que a parte autora não é 

optante do sistema Simples Nacional, ou seja, está enquadrada no regime 

tributário “Geral”, o que evidencia a ausência de capacidade para propor 

ação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Assim, tendo em vista que 

a autora é parte ilegítima para demandar nos Juizados Especiais, deixo de 

homologar o acordo celebrado entre as partes e JULGO EXTINTA A 

PRESENTE AÇÃO sem resolução do mérito, nos termos art. 8°, § 1°, II e art. 

51, II e IV da lei 9.099/95 c/c art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-31.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOURACAP LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO LEITE XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000987-31.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DOURACAP LTDA 

REQUERIDO: LUCIO LEITE XAVIER Vistos etc. Trata-se de ação interposta 

por pessoa jurídica que não comprovou o seu enquadramento na 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, e, portanto, 

devendo ser considerada carecedora da presente ação, uma vez que não 

preenchendo tal requisito legal fica caracterizada a falta da condição da 
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ação, o que impõe a extinção sem julgamento do mérito. Como se sabe, a 

pessoa jurídica desde que se enquadre na definição legal de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, pode ser parte autora em 

ação proposta no Juizado Especial Cível, nos termos do que dispõe a Lei 

Complementar n.º 123/06. Neste sentido, temo o seguinte Enunciado do 

FONAJE: ENUNCIADO 135: O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda. Contudo, conforme se 

verifica acima, o acesso da pessoa jurídica revestida da condição de 

micro ou empresa de pequeno porte nos juizados especiais deverá 

satisfazer a premissa consistente na comprovação de sua qualificação 

tributária. No caso dos autos, a autora foi intimada para comprovar tal 

qualificação, mas quedou-se inerte. E ocorre que em consulta realizada 

junto ao site da Receita Federal, verifiquei que a parte autora não é 

optante do sistema “Simples Nacional”, ou seja, está enquadrada no 

regime tributário “Geral”, o que evidencia a ausência de capacidade para 

propor ação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Assim, tendo em 

vista que a autora é parte ilegítima para demandar nos Juizados Especiais, 

deixo de homologar o acordo celebrado entre as partes, e JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução do mérito, nos termos art. 8°, 

§ 1°, II e art. 51, II e IV da lei 9.099/95 c/c art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (Art. 54 da Lei 9.099/95). 

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013979-41.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER SOUZA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8013979-41.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: WALTER SOUZA SANTOS 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que a parte 

reclamante e a parte reclamada compuseram, id. 11746482 - pág. 1/3, 

HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

15 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-90.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELA IMACULADA 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:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000414-90.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARCIELA IMACULADA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 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”. Na hipótese dos autos, os embargos 

de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o que é 

inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante interposição de 

recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. 

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração têm caráter 

integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios 

contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão 

modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 2.Mesmo 

quando interpostos para o fim de prequestionamento, a existência de 

omissão, contradição ou obscuridade permanece como requisito essencial 

dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios 

indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o reexame da causa, 

rejeito os embargos de declaração interpostos. 4.Embargos de declaração 

conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, 

conforme regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis 

e ainda por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do 

Regimento Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 

20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . 

Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator ROBSON 

BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios na decisão 

atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. 

sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 15 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001462-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN DIEGO PETECK CATTELLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEP - CENTRO DE ENSINO PRIMAVERA LTDA - EPP (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1001462-85.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALAN DIEGO PETECK 

CATTELLI REQUERIDO: JARDIM DE INFANCIA PRIMAVERA LTDA - ME, 

DIRETORA PEDAGÓGICA DO JARDIM DE INFÂNCIA PRIMAVERA LTDA - 

ME Vistos, em correição. Acolho o pedido retro para determinar a 

substituição de JARDIM DE INFÂNCIA PRIMAVERA LTDA – ME do polo 

passivo da lide, por CEP - CENTRO DE ENSINO PRIMAVERA LTDA - ME, 

procedendo-se à alteração no Sistema. Sem prejuízo, cite-se a coatora e 

intime-a para cumprimento da liminar deferida. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 04/12/2017. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000591-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. R. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000591-55.2017.8.11.0037 AUTOR: SUELLEN CRISTINA PERES DE 

SOUSA RÉU: SIDNEY PEREIRA RAMOS Vistos etc. Recebo a inicial, vez 

que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma 

legal. Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, do CPC. Cabe salientar que o presente feito deverá tramitar 

em segredo de justiça. Proceda-se às anotações necessárias. A 

exequente juntou aos autos o termo de transação extrajudicial (ID 

4894594) e aduz que o executado não cumpriu o acordo em questão. 

Verifico a plausibilidade do pedido ora formulado, no que tange as três 

ultimas prestações devidas, eis que o parágrafo 7º, do art. 528, do CPC, 

dispõe: “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”. Assim, cite-se o 

devedor com as advertências legais, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento dos alimentos devidos, nos termos da inicial, provar que o fez 

ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do título 

extrajudicial (art. 911, p. único, c.c. 528, §3º, CPC), bem como de lhe ser 

decretada a prisão cível por até 03 (três) meses, nos termos do artigo 

911, c/c artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil. Cite-se. Ciência ao 

Ministério Público. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de março de 

2017. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000492-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. W. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. C. N. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

L. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

M. D. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000492-85.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DANILLO WILKE MENDES DA 

MOTA REQUERIDO: GLAUCIELE DA CONCEICAO NUNES Vistos, etc. 

Diante das alegações retro, determino a avaliação psicológica da criança, 

a ser realizada pela equipe multidisciplinar deste Juízo, no prédio do fórum, 

no prazo impreterível de 03 (três) dias. Intime-se o genitor para que traga a 

criança ao Fórum para a realização da avaliação psicológica, no dia e 

horário a ser agendado pela equipe técnica, observado o prazo acima 

estabelecido. Concedo prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do 

respectivo relatório. Após, venham-me conclusos, COM URGÊNCIA. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005825-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. K. A. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. A. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005825-18.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CARLA KEROLENE ARAUJO 

DALMAS REQUERIDO: RODRIGO DE ANDRADE CATRINACHO Vistos, 

Recebo a inicial na forma proposta. Defiro a justiça gratuita e determino 

que o feito tramite sob segredo de justiça. Diante das alegações iniciais no 

sentido de que a criança se encontra na guarda de fato da requerente, 

defiro provisoriamente a guarda em seu favor, lavrando-se o respectivo 

termo, na forma do artigo 32 do ECA. Consigno que caso sejam trazidos 

fatos novos pela parte requerida em sua contestação que contrariem o 

alegado na exordial, a guarda provisória poderá ser revista. Consigno que 

as visitas poderão ser exercidas de forma livre, desde que com prévio 

aviso à guardiã, a fim de que não se prejudique a rotina da infante. No que 

tange ao pedido inicial para a fixação de alimentos provisórios, verifico o 

cabimento diante da relação de parentesco evidente, comprovada a 

legitimidade ativa e passiva de modo que a necessidade da parte autora 

resta presumida pela certidão de nascimento. Quanto à possibilidade do 

réu, à míngua de maiores elementos de prova constantes nos autos, mas 

diante da afirmação de que o mesmo já contribui com o valor de R$ 500,00 

(...) mensais, fixo alimentos provisórios deste valor, acrescido de 50% das 

despesas extraordinárias (Médica, odontológica e material escolar), 

devidamente comprovada pela requerente, devendo o demandado efetuar 

o depósito, até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta bancária informada. 

Cite-se e intime-se o réu via Carta Precatória. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. 15 de dezembro de 2.017. Eviner Valério Juíza de Direito em 

subst. legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000398-74.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. I. L. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. T. (RÉU)

 

Intimar a parte autora para se manifestar acerca da petição id. 8334451, 

no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001301-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORIPES PAULA SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a inventariante para manifestar sobre a certidão negativa do oficial 

de justiça juntada sob a ID 8160501, bem como petição ID 8217952, no 

prazo de dez dias, requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 101343 Nr: 894-96.2011.811.0037

 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: ALEXANDRA MARQUES BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CLÓVIS DE BORTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, especialmente o teor do termo de audiência de f. 

189, verifico que a partilha está apta à homologação.

O imposto incidente sobre a transferência da propriedade do bem causa 

mortis está quitado, as certidões negativas já se encontram colacionadas 

e as dívidas arroladas nas primeiras declarações foram adimplidas, de 

modo que homologo por sentença, para que surta os jurídicos e legais 

efeitos, a partilha celebrada às f. 189, atribuindo aos nela contemplados 

os respectivos quinhões, salvo erros ou omissões.

 Transitada esta sentença em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários e arquivem-se os autos.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 112882 Nr: 3355-07.2012.811.0037
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 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: ESSDP, LSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851, PATRICIA LUCIANA 

GARGANTINI VIEIRA - OAB:MT 13.049, TATIANE FATARELLI 

RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante dos documentos de f. 99/102, por cautela, suspendo o direito de 

visita do genitor Lucimar Soares de Paula à criança Diego Vinicius Soares 

de Souza até a data da audiência de oitiva do infante que designo para o 

dia 15/02/2018 às 14h00min.

Consigno que deverá ser solicitada a presença de uma psicóloga do Juízo 

com antecedência mínima de 30 minutos da audiência, com a finalidade de 

proceder a um atendimento prévio com a criança e acompanhar a oitiva da 

mesma.

Sem prejuízo dessas providências, realize-se novo estudo psicossocial na 

residência de ambas as partes e avaliação psicológica da criança. Fixo o 

prazo de 15 dias para a juntada do relatório.

Intimem e cumpra-se, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, servindo cópia da 

presente como mandado.

Ciência ao advogado, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, com 

urgência.

Primavera do Leste/MT, 09/02/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 17091 Nr: 2104-37.2001.811.0037

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO FÉLIX DA SILVA-ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILÁ SILVA DE MELLO - OAB:RS 

6892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FORTES - OAB:MS 

2266-A

 Vistos etc.

 Tendo em vista os pedidos formulados às f. 947/950, 956/959 e 963/967, 

bem como, considerando o pedido de penhora no rosto dos autos no 

processo de execução de alimentos de Código n.º 55310 em relação ao 

herdeiro João Henrique da Silva, intimem-se os herdeiros (aqueles não 

representados pelas advogadas Zilá Silva de Mello e Andréia Felix da 

Silva), por meio de seus patronos, para que se manifestem no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio considerado como 

concordância tácita.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, diante da existência de 

interesse de menor de idade.

No mais, atente-se a secretaria para o integral cumprimento da sentença 

de f. 874/876.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005713-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO)

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO GOMES FILHO (EXECUTADO)

ADRIANO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003076-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MAROTZKY JARDIM PORTELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerida para manifestar acerca do petitório contido no Id. 

11685668. Prazo: 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001509-59.2017.8.11.0037

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:

VITRALLE VIDROS E ALUMINIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimar a parte exequente para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça juntada sob a Id. 10901900, bem como quanto a juntada do aviso de 

recebimento contido no Id. 10774574, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000794-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARTINEZ GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0200274A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOVAN CARLOS KUCZKOVSKI (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, nada manifestou nos 

autos, razão pela qual INTIMO a parte exequente a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003271-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIANA ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JETCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO OAB - MT11131/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Ofício 018/2018 do 4º serviço Notarial de 

Cuiabá-MT 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: 1000682-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIMAR PIZZATTO OAB - PR15818 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002293-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO NASCIMENTO SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, nada manifestou nos 

autos, razão pela qual INTIMO a parte exequente a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002728-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AUGUSTO BORSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO OAB - RS0086689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAU GUSKOV (REQUERIDO)

PALUFERIA KALUGIN GUSKOV (REQUERIDO)

DIONISIO GUSKOV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000470-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR WELZ SOARES (EXECUTADO)

 

Certifico que a parte executada, devidamente citada, nada manifestou nos 

autos, razão pela qual INTIMO a parte exequente a dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO BUENO DA SILVA OAB - MT0018226A (ADVOGADO)

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI OAB - MT18547/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GOELLNER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA CEZAR OAB - MT22390/O (ADVOGADO)

 

INTIMO a Advogada do executado de que os autos encontram-se com 

vista, pelo prazo legal, para manifestar sobre a contestação a Exceção de 

Pré-Executividade sob ID 11522210, interposta nos autos pela parte 

exequente.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000717-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANIA EURIPIA MARIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SOLIMAN GROHS OAB - MT15081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerente para manifestar acerca do petitório contido no Id. 

11684999. prazo: 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004897-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MAURICIO DA SILVA (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002725-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA DE ALMEIDA MATTOS (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003740-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004569-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA MARTINS (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003279-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ROBERTO SILVA (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)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004700-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON PEREIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004605-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO RIBEIRO DOS SANTOS (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004567-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELITO JOSE SKOWRONSKI FILHO (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004615-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARTINS (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004565-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FELIPE ROSA COSTA (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003761-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL VICENTE DE PAULA DA SILVA (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004098-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DOMINGUES (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004099-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TAVARES DE SOUZA (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003276-35.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR FRANCISCO DA SILVA (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 08horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003127-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON OLIVEIRA DE MELO (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002212-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO DE SOUZA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004102-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO SOUZA SILVA (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004108-68.2017.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES CORDEIRO (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002706-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIRE LUIZ RODRIGUES (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003138-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS CIRILO (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002705-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON FERREIRA DE JESUS (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004100-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CALISTO DE SOUZA (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003149-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN CARLOS DA SILVA ROCHA (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004104-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RODRIGUES (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002715-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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LORECI DA SILVA (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:

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

 

Em cumprimento à decisão retro, designo a realização da perícia para o dia 

23 de março de 2018, às 13horas, por ordem de chegada, conforme 

disponibilidade de agenda do perito, a ser realizada no edifício do Fórum 

da Comarca de Primavera do Leste-MT. O(a) advogado(a) fica ciente de 

que DEVERÁ comunicar a parte autora para que compareça no local, 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. Primavera do Leste-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1036719-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

uilzania sobrinho Castanon Salustiano OAB - MT0016090A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO NICODEMOS GASPAROTO (RÉU)

JANDAIA IMOBILIARIA DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA (RÉU)

LUIZ MARCELO PIERIN DE MORAIS (RÉU)

CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (RÉU)

Quaisquer Outros que se fizerem necessario no curso da demanda para a 

manunteção da Posse ao Legítimo Possuidor (RÉU)

 

Intimo a parte autora para manifestar-se acerca da negativa da citação 

dos requeridos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004188-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE MONFERNATTI FELITO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS FELITO (EXECUTADO)

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004188-32.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS S.A EXECUTADO: ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, 

ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO Vistos etc. 

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa proposta por 

Sinagro Produtos Agropecuários S/A, em face de Andréia Kátia Felito 

Romero, Antônio Carlos Felito e Neide Monfernatti Felito, todos qualificados 

nos autos em epígrafe. Antes de formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a parte exequente desistiu da ação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Inexistindo óbice legal, homologo por sentença a 

desistência formulada pela parte autora, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

exequente ao pagamento das custas processuais, nos moldes do artigo 

90 do Código de Processo Civil. Levante-se a caução ofertada. Revogo a 

tutela provisória de urgência. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 

21 de novembro de 2017. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 26699 Nr: 2718-71.2003.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOGUÁ TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE KERN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON VINICIUS DOS SANTOS 

- OAB:6.923-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2718-71.2003.811.0037 (26699) Cumprimento de Sentença 

Exequente: Rodoguá Transportes de Cargas Ltda Executado: Alexandre 

Kern

 Vistos etc.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, determino a suspensão do 

curso processual da execução, período durante o qual também fica 

suspensa a prescrição (CPC, art.921, III).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, arquive-se provisoriamente, sem baixa na Distribuição, 

com exclusão do relatório estatístico, nos moldes do artigo 2º do 

Provimento nº 10/2007 – CGJ (CPC, art. 921, §2º).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (CPC, art.921, §3º).

Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão processual sem 

manifestação da parte exequente, começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (CPC, art. 921, §4º).

Localizados bens penhoráveis ou configurada a prescrição intercorrente, 

imediata conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157002 Nr: 7637-83.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7637-83.2015.811.0037 (Código 157002)

Ação de Execução de Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda

Executado: Mauro Eiiti Murofusi

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o resultado negativo da penhora, 

consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, 

intimando-a no mesmo ato para indicar bens passíveis de penhora, em 10 

(dez) dias.

Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74870 Nr: 7188-04.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMASP - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, 

SERVIÇOS E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN MARLON BERALDO DE PIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:GO/21644-E, FABIANO DA SILVA BÍLIO - OAB:, 

LUCIANO DA SILVA BILIO - OAB:OAB/GO 21.272, MICHELE HENRIQUES 

THÓ - OAB:193181/SP, THAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA BÍLIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do REQUERENTE para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 106199 Nr: 5240-90.2011.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAURI BREMM, NOELI BREMM, LIANE 

JUSSARA BREMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD GAERTNER, MAPFRE VERA CRUZ 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:OAB/SP 26.346, MAURO 

PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116353/SP, PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - 

OAB:177.342/SP, PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados da audiência designada na 

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº 

19143-73.2017.811.0041, para o dia 21/02/2018, às 16:30 no edifício do 

Fórum.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 134281 Nr: 6201-26.2014.811.0037

 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: BANCO BRADESCO S/A, MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUCK E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, JOSÉ LIDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:156.187, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 Processo nº 6201-26.2014.811.0037 (Código 134281)

Ação de Busca Apreensão

Requerente: Banco Bradesco S/A

Requerido: Lauck e Cia Ltda ME

 Vistos em correição.

Intime-se o administrador judicial para apresentar esclarecimentos 

suplementares (fls.110/117), em 5 (cinco) dias.

Em seguida, vista ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência.

 Primavera do Leste (MT), 25 de janeiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 170534 Nr: 5490-50.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DA PROVIDÊNCIA (COLÉGIO 

MÃE DA DIVINA PROVIDÊNCIA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO MARCOLINO, DENIZE FABIANI 

LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5490-50.2016.811.0037 (Código 170534)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Associação Beneditina da Providência

Executado: José Marcelo Marcolino

Executada: Denize Fabiani Longhi

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o resultado negativo da penhora, 

consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores anexo, 

intimando-a no mesmo ato para indicar bens passíveis de penhora, em 10 

(dez) dias.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5516 Nr: 148-88.1998.811.0037

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

 PARTE AUTORA: Reginaldo Verdério

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA FERNANDES 

RABELO - OAB:9031-B-MT

 Certifico que nesta data INTIMO os advogados das partes para 

manifestarem-se acerca da avaliação de fl. 275 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109463 Nr: 8675-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PERES DE AZEVEDO, LEONOR PEREZ 

BEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:14.224/RS, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

GILBERTO JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:48003/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 Intimo a parte exequente para comprovar o pagamento da diligência, para 

o cumprimento do mandado desentranhado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13841 Nr: 2106-41.2000.811.0037

 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: VILCEU FRANCISCO MARCHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANY BATISTA DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2106-41.2000.811.0037 (Código 13841)

Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos

Requerente: Vilceu Francisco Marcheti

Requerido: Irany Batista de Sales

Vistos em correição.

Tendo em vista o falecimento do requerente Vilceu Francisco Marcheti, 

suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Nos moldes do artigo 313, §2º, II, do Código de Processo Civil, falecido o 

autor e sendo transmissível o direito em litígio, determino a intimação de 

seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, 

pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que 

manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva 

habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002109-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 
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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:

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 10326279, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002021-42.2017.8.11.0037

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:

RONALDO 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 11085353 , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001836-04.2017.8.11.0037

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:

CLEO JUNIOR CORREA (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 10732674, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001829-12.2017.8.11.0037

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:

Z M PADILHA - TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

ENIO RODRIGUES PADILHA (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 11327880, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003983-03.2017.8.11.0037

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:

ELIANE SOLIMAN GROHS (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 10820265, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001123-29.2017.8.11.0037

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)

MARILCE VIEIRA REGO DA SILVA (EXECUTADO)

PEREIRA DE ARRUDA & SILVA 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 10967157, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004289-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (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 11200960, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000364-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FRANCISCO ROTILI (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 11012913, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001302-60.2017.8.11.0037

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:

W.T.S.I. INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

WELVYS THIERS SANTOS (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 11240342, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001962-54.2017.8.11.0037

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:

VANESSA DA ROCHA SOBRINHO (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 11101077, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002949-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 173 de 723



impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar sobre a certidão de ID 11347974, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004221-22.2017.8.11.0037

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)

 

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 10820259, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000095-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER PEREIRA ALVES (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 correspondência devolvida , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000822-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS BRITO BEZERRA (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 11186724, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000078-87.2017.8.11.0037

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:

L. F. S. RODRIGUES SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR (EXECUTADO)

LEONARDO FAGNER SILVA RODRIGUES (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 11100440, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002951-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA MARCIA CORBARI (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 11419643, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000858-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO ANDRADE (REQUERIDO)

EDSON APARECIDO ANDRADE (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 10846216, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002230-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOYCE FARIAS BORJA (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 10995550, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001523-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (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 10919551, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000792-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SILVA DOS SANTOS (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 11001220, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000397-55.2017.8.11.0037

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:

MARILDO ROSSETO (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 11327758, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003088-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)
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WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJANIRA CARVALHO DA CHAGA 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 11072538, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004619-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO PEREIRA DA SILVA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005605-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LIMA RODRIGUES (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000879-03.2017.8.11.0037

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:

AMERICANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MONICA CRISTINA FENNER (EXECUTADO)

MARIA GONCALES PECORARIO GOMES (EXECUTADO)

MANOEL GOMES (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 11292669, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004575-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEDITA DA CONCEICAO 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004608-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEVAN ALVES SILVA (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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000689-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO DEBACKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA (RÉU)

ALYSSON SOUSA CAVALCANTE DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que deixei de intimar o requerido Alysson Sousa Cavalcante 

acerca das restrição, tendo em vista não constar nos autos o endereço 

atualizado.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 informar o endereço atualizado do requerido , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000845-28.2017.8.11.0037

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:

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência COTADA NO VALOR DE R$ 150,00 ( CENTO E 

CINQUENTA REAIS) , no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002120-12.2017.8.11.0037

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:

GUTEMBERG DOS SANTOS MESQUITA (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 para se 

manifestar sobre a certidão do oficial de Justiça - ID 11251044 e requerer 

o que de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003145-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO GOMES DA COSTA (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 
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1003145-60.2017.8.11.0037 AUTOR: GREGORIO GOMES DA COSTA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. 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. Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003763-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN DELMON DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003763-05.2017.8.11.0037 AUTOR: JONATHAN DELMON DOS SANTOS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. 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. Primavera do 

Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002724-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA TERRA (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002724-70.2017.8.11.0037 AUTOR: JORGE PEREIRA TERRA RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. 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. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003119-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORCELINO PEREIRA DOS SANTOS (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003119-62.2017.8.11.0037 AUTOR: DORCELINO PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. 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. Primavera do 

Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003281-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DUTRA DE FARIA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003281-57.2017.8.11.0037 AUTOR: CAROLINE DUTRA DE FARIA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Considerando 
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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. 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. Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003144-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON HENRIQUE SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003144-75.2017.8.11.0037 AUTOR: JEFERSON HENRIQUE SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. 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. Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001719-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIONETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001719-13.2017.8.11.0037 AUTOR: DIONETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. 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. Primavera do 

Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001652-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001652-48.2017.8.11.0037 AUTOR: DANILO ALVES RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. 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. Intimem-se as 

partes para 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. Primavera do 

Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003136-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DE SOUZA DE OLIVEIRA (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003136-98.2017.8.11.0037 AUTOR: LUCIANA ALVES DE SOUZA DE 

OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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 
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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. 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. Primavera do Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-90 CONSIGNATÓRIA DE ALUGUÉIS

Processo Número: 1001615-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (RÉU)

LYDIA DAL ROVERE PATRICIO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001615-21.2017.8.11.0037 AUTOR: AGRICOLA ALVORADA LTDA RÉU: 

LYDIA DAL ROVERE PATRICIO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO 

CERRADO Visto, De acordo com o art. 3º, §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, considerando a informação (ID do 

documento: 9274836), designa-se audiência de conciliação para o dia 

24/10/2017, às 15h00min, a ser realizada por este juízo. Intimem-se as 

partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a 

audiência designada, não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do 

Leste/MT, 25 de setembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004390-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO BATTISTON - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004390-09.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: BERNARDO BATTISTON - ME Visto, Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face 

de BERNARDOBATTISTON ME, ambos qualificados. As partes entabularam 

o acordo extrajudicial e requerem a homologação e suspensão do 

processo (id. 10759196). É o relatório. Fundamenta e decide-se. Forte 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo entabulado 

pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Determina-se 

a suspensão do processo até 03/07/2018, nos termos do artigo 313, II, 

921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo Civil. 

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão. Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja 

manifestação das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente 

cumprido. Após, certifique-se e concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005487-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO BATTISTON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1005487-44.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: BERNARDO BATTISTON Visto, Nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. No caso em tela, 

verifica-se que o valor atribuído à causa esta divergente do valor da 

purgação da mora. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. 

Considerando que o valor da causa encontra-se divergente com o valor 

para purgação da mora, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, emendar a inicial corrigindo o 

valor da causa ou do pedido, e/ou efetuar o pagamento das diferenças de 

custas e taxas processuais, nos termos do artigo 290 e 321, ambos do 

CPC, sob pena de extinção. Intime-se e Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001069-63.2017.8.11.0037

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)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GUADAGNIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1001069-63.2017.8.11.0037 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT REQUERIDO: ANDERSON GUADAGNIN Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB 

PRIMAVERA em face de ANDERSON GUADAGNIN, ambos qualificados. As 

partes entabularam o acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do processo (id. 10311638). É o relatório. Fundamenta e 

decide-se. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o 

acordo entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Determina-se a suspensão do processo até 30/08/2018, nos 

termos do artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de 

Processo Civil. Proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Decorrido 30 dias da data final da suspensão, 

caso não haja manifestação das partes, presumir-se-á que o acordo foi 

integralmente cumprido. Após, certifique-se e concluso para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 08 

de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000077-39.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO CAZANELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA GRANDO OAB - MT9875/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Representante Legal da UNIC Educacional Ltda. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES OAB - MT18804/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000077-39.2016.8.11.0037 AUTOR: JOSE RENATO CAZANELLI RÉU: 

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIC EDUCACIONAL LTDA. Vistos, Trata-se 

de Mandado de Segurança individual com pedido liminar impetrado por 

José Renato Cazanelli contra o Representante Legal da Unic Educacional. 

Aduz que é concluinte do curso de Direito, na faculdade UNIC, polo de 

Primavera do Leste, e que após matricular-se nas etapas 2 e 3 do 

Trabalho de conclusão de curso –TCC, foi surpreendido com a 

indisponibilidade do TCC 3/3, sob a informação de que não seria possível 

realizar a matricula. Informa que buscou solução administrativa junto à 

coordenação da Faculdade, e mesmo após já ter postado a primeira 

atividade do TCC/03, obtendo nota 26 de 30 pontos, a disciplina sumiu de 

sua grade. Diz que a tutora da disciplina informou que o TCC/02 é 

pré-requisito para cursar o TCC/03. Requer a concessão da medida 

liminar, para garantir o direito de cursar simultaneamente as disciplinas de 

TCC/02 e TCC/03, com o lançamento da nota que obteve na avaliação da 

atividade I, com a reabertura de prazo para atividade II, possibilitando a 

defesa do trabalho e a colação de grau ao final do semestre. Junta 

documentos. Deferiu-se a liminar e determinou-se a intimação da impetrada 

e do Ministério Público. Notificada à autoridade coatora em suas 

informações aduz que está agindo dentro das normas em direito admitidas, 

e amparada pela legislação em vigor, requerendo a revogação/cassação 

da liminar deferida e por consequência o indeferimento da segurança. O 

Ministério Público em seu parecer pugna pela extinção do processo sem 

resolução do mérito. É o relatório. Fundamenta e decide-se. Dispõe o 

inciso LXIX, do artigo 5º, da Constituição da República, “Conceder-se-á 

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”. De outra parte, “Direito líquido e 

certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais” (Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, Ação Popular, 

Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 12ª ed. Editora 

Revista dos Tribunais, págs. 12/13). “O ‘direito líquido e certo’, 

pressuposto constitucional de admissibilidade do mandado de segurança, 

é requisito de ordem processual, atinente à existência de prova inequívoca 

dos fatos em que se basear a pretensão do impetrante e não à 

procedência desta, matéria de mérito (...).”(RTJ 133/1314, Rel. Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE) “A formulação conceitual de direito líquido e 

certo, que constitui requisito de cognoscibilidade da ação de mandado de 

segurança, encerra (...) noção de conteúdo eminentemente 

processual.”(RTJ 134/169, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 

Todavia, não há o direito líquido e certo apontado/sustentado pelo 

impetrante, uma vez que não houve a aprovação anterior no curso 

antecedente, sendo que a singela inscrição não resulta na aprovação 

para a realização do curso. Conforme esclarecido pela instituição escolar 

de ensino superior: "o que ocorre quando há a liberação da matéria TCC III 

é quando o aluno estava em curso no semestre anterior da matéria TCC II 

e com a ‘virada’ do semestre, sem a informação de aprovação do TCC II, o 

sistema libera o acesso à disciplina posterior, contudo, quando as 

informações de reprova cruzam com a liberação da matéria posterior, o 

sistema automaticamente bloqueia o acesso à matéria de TCC III, em vista 

da reprovação do TCC I, o que ocorreu no caso do Impetrante." Forte 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Não há porque se pronunciar sobre o pedido de 

assistência judiciária gratuita do mandado de segurança, uma vez que o 

art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e art. 77, do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelecem que a ação 

mandamental está isenta de preparo. Sem honorários. Primavera do 

Leste/MT, 06 de novembro de 2017. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002205-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TOLEDO FERREIRA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002205-95.2017.8.11.0037 AUTOR: LAERCIO TOLEDO FERREIRA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. 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. Primavera do Leste/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005209-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005209-43.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BANCO BMG Visto, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSA PEAI´UNI em face 

de BANCO BMG S.A, ambos qualificados. As partes entabularam acordo 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, conforme termo de sessão de conciliação de ID. 

11450954, para tanto, requerem a homologação do aludido acordo. É 

relatório. Decide-se. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz, homologa, 

por sentença o acordo supracitado, para que surta os jurídicos e legais 

efeitos em consonância com o artigo 487, III com fulcro no Novo Código de 

Processo Civil. Não há restrições judiciais a baixar, em caso de eventuais 

restrições não judiciais incluídas junto aos órgãos de proteção de credito, 

deverão ser baixadas pela parte que a promoveram. Sem taxas e custas, 
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pois a autora é beneficiária da justiça gratuita. Honorários de sucumbência 

conforme convencionado. Com o trânsito em julgado desta, e observadas 

às formalidades legais, arquive-se. Publicada e registrada a presente 

sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 08 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 155708 Nr: 7073-07.2015.811.0037

 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: REJANES DELI ZEN VISNIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRUM & MACHADO LTDA - ME, VALMIR 

ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Rejanes Deli Zen 

Visnieski contra Drum & Machado Ltda e Valmir Zanon, todos qualificados 

nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo (p. 57).

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. 57/59. 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. 21/22).

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175595 Nr: 8311-27.2016.811.0037

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO interposta por BV 

FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra 

PAULO HENRIQUE DA COSTA, todos qualificados.

Deferida a liminar (p. 22), procedeu-se com a busca e apreensão do 

veículo, a qual restou infrutífera (p. 29).

Intimou-se o requerente para se manifestar da certidão do oficial de 

justiça, o qual se manteve inerte (p. 32).

Na sequência, intimou-se para dar andamento ao feito sob pena de 

extinção no prazo de 05 dias (p. 36), o qual requereu a suspensão (p. 37).

Após, a parte autora pugnou pela extinção do feito por falta de interesse 

de agir e perda de objeto (p. 38).

É o relato. Decide-se.

Considerando que as parcelas que ensejaram o presente feito foram 

adimplidas, caracteriza-se a falta de interesse superveniente na demanda 

pelo requerente.

Ante a inexistência de interesse processual, que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito.

Não há restrições a serem baixadas.

Custas e taxas pagas (p. 20/21).

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 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.: 43353 Nr: 5719-59.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA TELES - 

OAB:OAB/MT 16.154, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76458, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/MT 17999/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT

 Visto,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Syngenta 

Proteção de Cultivos LTDA contra Marcelo Lopes da Silva, ambos 

qualificados.

As partes pactuaram acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do processo (p.149/151).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até o dia 05/04/2018, nos termos 

do artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Código de Processo 

Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146262 Nr: 2661-33.2015.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁSSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, EDUARDO 

NERY FUGANTI, AGRO DIVEL INDUSTRIA, COM. E REPRESENTAÇÕES DE 

MAQ. AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:SC 11.750, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARDEN E. F. TORTORELLI - 

OAB:4313

 Visto,

Trata-se de Ação Cautelar de Arresto com pedido liminar proposta por 

Cassia Cristina Bevilacqua Fuganti, Eduardo Nery Fuganti e Agro Divel 

Industria, Comercio e Representações de Maquinas Agrícolas Ltda contra 

Valmir de Souza, todos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e a 

extinção do processo, bem como a desistência do prazo recursal (p. 

526/527).

 É relatório. Decide-se.

Diante do exposto, o Estado-juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes e a renúncia ao prazo recursal, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Cível.

Custas e taxas pagas (p. 89/90).

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 148853 Nr: 3786-36.2015.811.0037

 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: CÁSSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, EDUARDO 

NERY FUGANTI, AGRO DIVEL INDUSTRIA, COM. E REPRESENTAÇÕES DE 

MAQ. AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:SC 11.750, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:MT/9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12.009/MT, MARDEN E. F. TORTORELLI - OAB:4313

 Visto,

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com pedido Liminar de Despejo 

c/c Cobrança de Arrendamento proposta por Cassia Cristina Bevilacqua 

Fuganti, Eduardo Nery Fuganti e Agro Divel Industria, Comercio e 

Representações de Maquinas Agrícolas Ltda contra Walmir de Souza, 

todos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e a 

extinção do processo, bem como a desistência do prazo recursal (p. 

751.752).

 É relatório. Decide-se.

Diante do exposto, o Estado-juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes e a renuncia ao prazo recursal, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Cível.

Custas e taxas pagas (p. 22/24).

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 170785 Nr: 5620-40.2016.811.0037

 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: WALMIR DE SOUZA, COMPANY COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY FUGANTI, AGRO DIVEL INDUSTRIA, 

COM. E REPRESENTAÇÕES DE MAQ. AGRÍCOLAS LTDA, CÁSSIA 

CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, EDUARDO NERY FUGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, MARDEN E. F. TORTORELLI - 

OAB:4313, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRI JOSÉ BRANCHER 

JUNIOR - OAB:SC 11.750, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Visto,

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Atos Jurídicos proposta por 

Walmir de Souza contra Nery Fuganti, Cassia Cristina Bevilacqua Fuganti, 

Eduardo Nery Fuganti e Agro Divel Industria, Comercio e Representações 

de Maquinas Agrícolas Ltda, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e a 

extinção do processo, bem como a desistência do prazo recursal (p. 

438/439).

 É relatório. Decide-se.

Diante do exposto, o Estado-juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes e a renúncia ao prazo recursal, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas pagas (p. 269/273).

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 19148 Nr: 940-03.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOVESA - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS GEIBEL, Janete Leal Geibel, 

ADEMIR PIVA, CLAUDIA GEIBEL PIVA, ELOISA BERGER LEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SAHIUM TRABOULSI - 

OAB:18.198, JALES DE OLIVEIRA MELO JÚNIOR - OAB:24808/GO, 

JEFFERSON COELHO LOPES - OAB:24.627, MARCIA MARIA DE 

OLIVEIRA BASTOS ROSSI - OAB:GO- 14590, MARIA BERNADETE DE 

OLIVEIRA BASTOS MARQUEZ - OAB:7142/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Visto,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Administradora 

de consórcio S/c LTDA contra Luís Carlos Geibel, Janete Leal Geibel, 

Ademir Piva, Claudia Geibel Piva e Eloisa Berger Levinski, todos 

qualificados.

As partes pactuaram acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do processo (p.148/149).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até o dia 20/10/2018, nos termos 

do artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Código de Processo 

Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29723 Nr: 2048-96.2004.811.0037

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

 PARTE AUTORA: ADÃO XAVIER SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NAVARRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO NAVARRO FILHO - 

OAB:157633/SP, ZELIA MARTINI NOGUEIRA - OAB:MT 7675

 Visto,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA 

proposta por Adão Xavier Soares em face de Osvaldo Navarro Filho, 

todos qualificados.

As partes entabularam um acordo e requerem a homologação e 

suspensão do processo até a comunicação da quitação (p. 221/226).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até 16/02/2018, nos termos do 

artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Novo Código de Processo 

Civil.

 Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 83-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO CHIMELLO, ESPÓLIO DE 

LÍRIO ROSSONI

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, AMAURI CARLOS ERZINGER - OAB:9687-PR

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz ACOLHE PARCIALMENTE 

A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada, determinando a baixa 

da penhora do imóvel sob a matrícula nº 6.181. São cabíveis honorários 

advocatícios quando acolhida a exceção de pré-executividade, pondo fim 

a execução em relação ao excipiente ou extinguindo parte do crédito 

devido, tem natureza extintiva, por isso aplicável o princípio da 

causalidade e sucumbência, esse último previsto no art. 85 do CPC. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial:Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

CABIMENTO A exceção de pré-executividade, por constituir mero 

incidente processual, somente enseja o arbitramento de verba honorária 

quando seu acolhimento der causa à extinção parcial ou integral da 

execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese em que, 

acolhida a Exceção oposta é cabível a fixação de honorários em favor do 

agravante. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70068932128, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

27/10/2016).No presente caso, o acolhimento da exceção de 

pré-executividade não põe fim a execução, logo não cabe condenação de 

honorários advocatícios.Intime-se o exequente dar prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117026 Nr: 7696-76.2012.811.0037

 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: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CRUZEIRO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:MG105287, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/16846-A

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente 

procedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade da 

cobrança da multa por quebra de contrato, no valor de R$ 16.250,00, bem 

como os juros e multa, e reconhece a improcedência do pedido de 

indenização por danos morais. Ante a sucumbência pela autora em parte 

mínima do pedido, condena-se a requerida no pagamento de custas e 

despesas processuais, conforme artigo 86, do Código de Processo Civil, e 

honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, com 

fundamento no artigo 85, do Código de Processo Civil.Com o transito em 

julgado da sentença, certifique-se e expeça-se alvará em favor da 

requerida dos valores consignados com rendimentos. Após, arquive-se 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.Publicada e registrada 

a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 124698 Nr: 7267-75.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO CANESIN - 

OAB:8007/PR, DANIA MARIA RIZZO - OAB:13649/PR, EDUARDO DE 

MELLO SEVERO - OAB:PR 35.821, FELIPE RAPETTI PIRES - OAB:PR/ 

51334, FLAVIO MERENCIANO - OAB:35121/PR, JOÃO PAULO GARCIA - 

OAB:PR/ 66.039, LEONARDO MISUMO - OAB:PR 29.568, LUIZ 

GUILHERME VAZZI - OAB:PR/ 35.509, MARIA EUGENIA CANESIN - 

OAB:PR 54.266, ROBERTO DE MELLO SEVERO - OAB:PR 23.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga PROCEDENTE a 

presente ação e confirma a medida liminar de sequestro de 226.800 

arrobas de algodão em pluma, em consequência, julga extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Custas e taxas pagas (p.49/52). Condena-se a parte 

requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que se fixa em 10% 

sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 85, do Código 

de Processo Civil.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.: 151671 Nr: 5128-82.2015.811.0037

 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: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, 

EDUARDO NERY FUGANTI, AGRO DIVEL INDUSTRIA, COM. E 

REPRESENTAÇÕES DE MAQ. AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT 5454-B, REGINA CRISTINA DE GOES - OAB:9.546-A/MT, 

STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA 

SILVA - OAB:18226/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRI JOSÉ BRANCHER 

JUNIOR - OAB:SC 11.750, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Visto,

Trata-se de Embargos de Terceiro proposto por Sinagro Produtos 

Agropecuários contra Cassia Cristina Bevilacqua Fuganti, Eduardo Nery 

Fuganti e Agro Divel Industria, Comercio e Representações de Maquinas 

Agrícolas Ltda, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo extrajudicial e requerem a homologação e a 

extinção do processo, bem como a desistência do prazo recursal (p. 346).

 É relatório. Decide-se.

Diante do exposto, o Estado-juiz HOMOLOGA o acordo entabulado pelas 

partes e a renúncia ao prazo recursal, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga extinto o 

presente feito, com resolução do mérito, em consonância com o artigo 

487, inciso III, “b”, do Código de Processo Cível.

Custas e taxas pagas (p. 17/20).

Honorários conforme convencionados entre as partes.

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 1726-56.2016.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÁSSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI, EDUARDO 

NERY FUGANTI, AGRO DIVEL COM. REPRES. DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERRI JOSÉ BRANCHER JUNIOR - 

OAB:SC 11.750, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, MARDEN E. F. TORTORELLI - 

OAB:4313, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:MT/13386

 Visto,

Considerando que houve acordo em todos os processos em apenso, 

intimem-se as partes para informarem se ainda possuem interesse no 

prosseguimento deste feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges
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 Cod. Proc.: 180489 Nr: 10828-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES WURZIUS, BANCO INDUSVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S/A, EDIVANDRO TONI, 

CHARLES WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - OAB:SP 

165202-A, KLÉBER JORGE JÚNIOR - OAB:20.778/MT, LISIANE VALÉRIA 

LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358 MT, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:SP 236.471, RODRIGO CARRIJO DE FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 4735, 

LILIAN BANNO - OAB:250069, MARINA BARREIRA ALVARES - OAB:SP/ 

363.212, RALPH MELLES STICCA - OAB:SP 236.471

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 31352 Nr: 3436-34.2004.811.0037

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

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA, MARCELO LOPES DA SILVA, ADRIANA VIOLADA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:SP 76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANA FRANCISCATTO DE 

PIZZOL - OAB:RS-45927, CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - 

OAB:55179/RS, IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - OAB:7681/MT, 

WILSON ALEXANDRE BARUFALDI - OAB:OAB/RS - 47058, WILSON 

BARUFALDI - OAB:RS 7561

 Visto,

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Syngenta 

Proteção de Cultivos LTDA contra Agro-Mariana Produtos Agrícolas LTDA, 

Marcelo Lopes da Silva e Adriana Violada Lopes, todos qualificados.

As partes pactuaram acordo extrajudicial e requerem a homologação e 

suspensão do processo (p.200/202).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Determina-se a suspensão do processo até o dia 05/04/2018, nos termos 

do artigo 313, II, 921, I e 922, todos com fulcro no Código de Processo 

Civil.

Proceda-se com as baixas necessárias no relatório estatístico da 

corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o prazo final da 

suspensão.

Decorrido 30 dias da data final da suspensão, caso não haja manifestação 

das partes, presumir-se-á que o acordo foi integralmente cumprido, após, 

concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 62498 Nr: 2339-23.2009.811.0037

 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: GDRF, DULCINETE DA ROCHA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARÚ DA SILVA PAIXÃO - 

OAB:OAB/MT 10.105, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALOISIO DA ROSA HAAS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 162029 Nr: 1265-84.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:MT 5614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:SP 

236.471

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 183028 Nr: 437-54.2017.811.0037

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES WURZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, KLÉBER JORGE JÚNIOR - OAB:20.778/MT, LISIANE 

VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358 MT, RODRIGO CARRIJO DE 

FREITAS - OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, RALPH MELLES STICCA - OAB:SP 

236.471

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA LORENZATTO, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 33355 Nr: 1557-55.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY ALVES DOS SANTOS, ROSILDA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ FEDRIGO, JUANETE APARECIDA 

RIBEIRO FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117594 Nr: 8272-69.2012.811.0037

 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: BANCO DO BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

GIUSEPPE VINICIUS STINGHEN DA SILVA, GEOVANE DOS SANTOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 110.

Em consulta no sistema de busca de endereço SIEL, não foi possível 

localizar novo endereço do requerido Geovane dos Santos Lara, uma vez 

que necessita-se de informações como o nome da mãe e a data de 

nascimento para se efetivar a busca, conforme documentos anexos.

 Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22146 Nr: 3489-83.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840/MT, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:MT 3.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Bunge Fertilizantes 

S/A contra Luiz Carlos Ruaro, ambos qualificados.

As partes informam que compuseram acordo nos autos de execução de 

n° 53-19.2002.811.0037 – Cód. 17883 e requerem a extinção do presente 

feito pelo cumprimento da obrigação (p. 211).

Decide-se.

Forte nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Custas pagas (p. 150 e 154).

Com o trânsito em julgado desta, e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22587 Nr: 3624-95.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FERREIRA RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para, 

no prazo de 15 dias, apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 

6.16.7.22 da CNGC, devendo ser encaminhado no email da secretaria: 

pri.3civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 30815 Nr: 3037-05.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BASSON DELL'AGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KULUENE AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impusiono o presente eito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar o pagamento da certidão do artigo 828, bem como retirá-la, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 50495 Nr: 5840-53.2007.811.0037

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

 PARTE AUTORA: PREMIX ZOOTÉCNICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO RAUL CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUART SANTOS - 

OAB:MS/10.637, GUILHERME F. FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:MT 10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

manifestar sobre a petição de p. 94/97, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42391 Nr: 4799-85.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELE CRISTINA DELERA, INÊS NOGUEIRA DELERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS GROLLA ESPOZETTI, VALDENIRES 

LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMADO FRANCO - 

OAB:15.218/0, DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:13743/MT, PEDRO 

ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar da parte executada 

para pagar o valor de R$ 52.281,35 (cinquenta e dois mil duzentos e 

oitenta e um reais e trinat e cinco centavos), no prazo de 15 (quinze)dias, 

sob pena da multa de 10% conforme artigo 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111463 Nr: 1875-91.2012.811.0037

 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: GILBERTO JOSÉ CADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 57/2006-CGJ, 

impulsiono o presente eito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão de p. 82, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115622 Nr: 6179-36.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAULINO TEIXEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUFT, PAULO FERNANDO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - 

OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ALOISIO LUFT - 

OAB:OAB/MT 12436, MARCELO EDVINO LUFT - OAB:OAB/MT 13.265

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o requerente para manifestar sobre a petição de p. 134/142, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134849 Nr: 6668-05.2014.811.0037

 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: JOAQUIM OTACÍLIO MATIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 184 de 723



GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA MANOELA DIOZ SENA - 

OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar as parte autora 

para manifestar sobre a petição de p. 157/158, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 176274 Nr: 8670-74.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado ( requerido), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178333 Nr: 9753-28.2016.811.0037

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BRUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO interposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra DOUGLAS BRUTTI, todos 

qualificados.

Intimou-se o autor para efetuar o pagamento das taxas e custas 

processuais (p.34).

O requerente informou o recolhimento sem vinculação do processo (p. 

35).

Na sequência, extinguiu-se sem resolução de mérito ante a falta de 

recolhimento das taxas e custas processuais (p. 37).

Houve recurso de apelação (p.38/46), o qual foi provido para o regular 

processamento (p. 54/61).

Após, o autor pugnou pela desistência da ação e a extinção do feito (p. 

63).

É o relato. Decide-se.

Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Forte 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.

Não há restrições a serem baixadas.

Custas e taxas pagas.

Sem honorários, uma vez que não se formou o contraditório.

 Por fim, como o autor renuncia ao prazo recursal, então, HOMOLOGO-O, 

e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do 

trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e 

baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 200457 Nr: 8683-39.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA - 

UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO AFONSO, REGIANE 

CARLOTTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:MT/9247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que a Carta Precatória não preenche os requisitos do 

art. 260 do CPC, ante a ausência da procuração, deste modo, nos termos 

da Ordem de Serviço nº 001/2007, art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de solicitar ao Juízo Deprecante o 

necessário para o cumprimento da Carta Precatória, BEM COMO INTIMAR a 

parte autora para providenciar o pagamento da diligência, conforme 

prvisto no Provimento 007/2007-CGJ, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 201041 Nr: 8899-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR JOSE DA SILVA - ME, KAZUO 

IWAZAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 001/2007, art. 2º, inciso V, letra “d”, 

a precatória preenche os requisitos previstos no artigo 260, do CPC , 

deste modo, INTIMO a parte autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, nos termos do Provimento 007/2017-CGJ, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 202603 Nr: 528-13.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CELEIRO DO MS - 

SICREDI CELEIRO MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID & BORIN LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - OAB:MS 

12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que a Carta Precatória não preenche os requisitos do 

art. 260 do CPC, ante a ausência da procuração, deste modo, nos termos 

da Ordem de Serviço nº 001/2007, art.2º, inciso IV, letra d, impulsiono o 

presente feito, com a finalidade de solicitar ao Juízo Deprecante o 

necessário para o cumprimento da Carta Precatória, bem como intimar o 

requerente para providenciar o pagamento da diligencia, nos termos do 

artigo 007/2017, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004914-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA SOUZA CASTANON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1004914-06.2017.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, e Ordem 

de Serviço nº. 01/2015, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Primavera do Leste, 13 de fevereiro de 2018 LIDIANE 

MEMORIA CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011542-91.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCE VILELA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011542-91.2014.8.11.0037 REQUERENTE: EDIRCE VILELA OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011542-91.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRCE VILELA OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011542-91.2014.8.11.0037 REQUERENTE: EDIRCE VILELA OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 13 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011538-54.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADENI NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011538-54.2014.8.11.0037 REQUERENTE: ADENI NOGUEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011554-08.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011554-08.2014.8.11.0037 REQUERENTE: SUSANA DIAS DE CAMPOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004482-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004482-84.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA 

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando que o 

Juízo ainda não está garantido, visto que a parte embargante ofertou bens 

à penhora nos autos principais que ainda não foram aceitos pelo 

embargado, postergo o recebimento da inicial. No mais, certifique-se a Sra. 

Gestora sobre a tempestividade dos presentes embargos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 18 de outubro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004756-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LARRI RIVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO WILSON MARTINS OAB - MT0005858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1004756-48.2017.8.11.0037 EMBARGANTE: ELTON LARRI RIVA 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Considerando 

que o Juízo ainda não está garantido, visto que a parte embargante 

ofertou bens à penhora nos autos principais que ainda não foram aceitos 

pelo embargado, postergo o recebimento da inicial. No mais, certifique-se a 

Sra. Gestora sobre a tempestividade dos presentes embargos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 23 de outubro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011552-38.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SANTOS CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011552-38.2014.8.11.0037 REQUERENTE: SILVANA SANTOS CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos 

processuais praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011541-09.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011541-09.2014.8.11.0037 REQUERENTE: CLEBER PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011545-46.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDIS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011545-46.2014.8.11.0037 REQUERENTE: EUDIS JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011539-39.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA CAMARGO FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011539-39.2014.8.11.0037 REQUERENTE: AMANDA CAMARGO FACCO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011549-83.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCINAVES TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011549-83.2014.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA LUCINAVES TAVARES 

DA COSTA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, 

não havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos 

processuais praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011547-16.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMARA TAFAREL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011547-16.2014.8.11.0037 REQUERENTE: LUZIMARA TAFAREL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011546-31.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ALVES DE ARAUJO REGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 187 de 723



Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011546-31.2014.8.11.0037 REQUERENTE: LIDIA ALVES DE ARAUJO 

REGES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000002-97.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAN CAVALCANTE SALDANHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUDREY CAVALCANTE SALDANHA OAB - MT4946/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA FERNANDES RABELO OAB - MT0009031A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000002-97.2016.8.11.0037 IMPETRANTE: DELMAN CAVALCANTE 

SALDANHA IMPETRADO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA ajuizado por DELMAN CAVALCANTE SALDANHA em face 

da autoridade coatora SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega o 

impetrante, em síntese, que se inscreveu para o Concurso Público Edital nº 

01/2015, tendo sido aprovado na 1ª colocação para o cargo de 

Bioquímico, mediante “cadastro de reserva”. Relata o Município realizou 

processo seletivo e convocou o 14º colocado no certame público para 

ocupar o cargo de Bioquímico. Assim, alegando violação ao seu direito 

líquido e certo, pugnou pela concessão da liminar para que fosse 

determinada a parte impetrada que procedesse a sua nomeação e entrada 

em exercício no cargo de Bioquímico. No ID 691560, o pedido liminar foi 

indeferido. No ID 1028828, o impetrado apresentou suas informações, 

alegando, em síntese, que houve a contratação de um profissional 

justificadamente pelo oficio 0137/2016, diante da licença maternidade da 

servidora Rubia Dalia Vissoto. Parecer ministerial no ID 1486140. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA 

visando a nomeação do impetrante em cargo público, para o qual foi 

aprovado através de concurso público. Considerando as peculiaridades 

do caso, preliminarmente, mister se faz alguns esclarecimentos quanto o 

cabimento do Writ. O mandado de segurança está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988. LXIX - conceder-se-á 

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. No mesmo sentido enuncia o 

artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, 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”. Portanto, pela localização de sua 

disposição legal, é considerado direito e garantia fundamental do cidadão, 

que visa amparar os direitos individuais contra abusos praticados pelo 

Estado. Nas lições de José Afonso da Silva, que conceitua o mandado de 

segurança, é considerado "um remédio constitucional, com natureza de 

ação civil, posto à disposição de titulares de direito líquido e certo, lesado 

ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público". (in: 

Curso de Direito Constitucional Positivo, 18ª ed., São Paulo, Malheiros, 

2000). Hely Lopes Meirelles, por sua vez, prossegue dizendo o que 

entende por direito líquido e certo: "Direito líquido e certo é o que se 

apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto 

a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante". (in Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 20ª 

Edição, Ed. Malheiros, São Paulo). No caso dos autos, tenho que a ordem 

pretendida não merece deferimento. Senão, vejamos. Registra-se que o 

impetrante realizou concurso público edital nº 01/2015, tendo sido 

aprovado em 1º lugar para o cargo de Bioquímico. Todavia, foi possível 

verificar que havia apenas “cadastro de reserva” para a função, 

conforme ID 545341. Assim, não restou demonstrada a prova inequívoca a 

convencer da verossimilhança das alegações de que o impetrante fora 

preterido na ordem classificatória para a nomeação, porquanto, não 

obstante a demonstração da contratação temporária, não comprovou a 

existência de cargo vago. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS MERAMENTE CLASSIFICADOS - 

CARGOS DE 01 (UM) PROFESSOR DE LETRAS E 02 (DOIS) 

PROFESSORES PEDAGOGOS, REFERENTES AO CERTAME REALIZADO 

PELO MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

SUPOSTA PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – 

INDEFERIMENTO LIMINAR MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1 - A simples 

contratação de pessoal temporário não cria possibilidade legal de 

nomeação, uma vez que não configura abertura de novas vagas, ante a 

inocorrência de eventual preterição. 2 - Na hipótese em exame, os 

contratos existentes foram em substituição a professores efetivos que se 

encontravam em licença-saúde ou licença-maternidade, e o número de 

vagas oferecidas não alcança os Agravantes. 3 - Recurso improvido. 

(TJMT - AI 74201/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 19/11/2014). Ademais, o impetrado relatou 

que a contratação temporária é plenamente justificável para atender 

eventuais vacâncias temporárias, como por exemplo, as decorrentes de 

férias, atestados médicos, licença maternidade, licença paternidade, entre 

outras situações. Portanto, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a 

ilegalidade do ato ou abuso de poder da parte impetrada, a denegação da 

ordem é medida que se impõe. Ante os fundamentos expostos, DENEGO A 

SEGURANÇA pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09. Sem custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, a 

teor do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009. Sentença não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, visto que não há previsão de reexame na Lei n. 

12.016/2009 quando denegada a ordem. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 06 de novembro de 2017. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011550-68.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE CORDEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011550-68.2014.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA SALETE CORDEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000486-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (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: 

1000486-44.2018.8.11.0037 AUTOR: MARIA APARECIDA SOUZA 

OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA LIMINAR ajuizada por MARIA 

APARECIDA SOUZA OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, 

em síntese, ser portadora de enfermidade no seu sistema digestivo 

(câncer no estômago), 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. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início 

de prova material, bem como de incapacidade laboral. Oportuno salientar 

que, para almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante 

laudo pericial, atestando a incapacidade temporária ou permanente para o 

exercício de atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE 

TEMPORÁRIA COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O 

benefício de auxílio doença é devido em razão da incapacidade 

temporária, enquanto permanecer a inabilidade do segurado para o 

exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido em lei. 2. 

Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial - a incapacidade 

temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As prestações em 

atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de 

acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. Juros de mora 

devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento 

da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por 

cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas 

de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido -, até a 

apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários advocatícios 

fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ.6. 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 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações e dos exames 

médicos juntados, resta demonstrado, de forma patente, a incapacidade 

temporária da parte requerente para o labor, bem como a inexistência de 

recursos próprios e da sua família para prover a sua subsistência, razão 

pela qual DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, intime-se a 

autarquia federal para que implante o benefício da parte autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias. 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. Em razão 

da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. 

Junior Lima Bezerra, médico, que atende nesta comarca, para realização 

da perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol 

de quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. 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: 1000581-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA SORIANI AGULHON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000581-74.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MAFALDA SORIANI AGULHON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA PRESTAR O DEVER POLÍTICO 

CONSTITUCIONAL DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por MAFALDA SORIANI AGULHON 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à realização de 

procedimento cirúrgico denominado angioplastia coronariana com implante 

de 02 (dois) stents farmacológicos a ser realizado pelo LACIC –laboratório 

de hemodinâmica e cardiologia intervencionista em Rondonópolis e 

posterior internamento na UTI da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

RONDONÓPOLIS/ MT. Fundamentando em dispositivos da Constituição 

Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, lato sensu, o 

dever de realizar a cirurgia indicada e tratamentos/procedimentos 

anteriores e posteriores necessários para tanto, além de outros 
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decorrentes da doença e, em razão da urgência própria ao caso, requer o 

deferimento de medida liminar inaudita altera parte, compelindo o requerido 

a realizar a intervenção cirúrgica de que necessita. Parecer do NATJus no 

id nº 11724397. É o breve relato. Fundamento e decido. Recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. Sobre a tutela de 

urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil 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: “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. Assim, para a averiguação da tutela específica 

pleiteada, faz-se necessário, ainda, rememorar o disposto na Constituição 

Federal, especialmente o que consta em seu artigo 1º, III, no tocante à 

necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, 

em seu artigo 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos 

direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no 

contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a 

própria Constituição Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, 

como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - 

além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito 

à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140). Conforme dispõe o artigo 196, “a saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II – atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais”. Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): “Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez 

configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes”. Conforme 

consta da inicial e dos documentos a ela acostados, foi receitado à 

paciente a reavaliação das coronárias em julho/2017, sendo que foi 

realizado laudo de cinecoronariografia de 27/07/2017 que comprova as 

lesões alegadas e, em 22/11/2017 foi emitido laudo para emissão/ 

autorização de AIH (Autorização de Internação Hospitalar), todavia, não 

consta nos autos informação de que a paciente esteja internada. Diante da 

hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição 

Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da 

Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo 

sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, o legislador 

infraconstitucional editou o artigo 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: “A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: “Nas causas envolvendo o acesso à saúde dos cidadãos, 

por meio do Sistema Único de Saúde, os entes federados são 

solidariamente responsáveis (...)”. (TRF 4ª R. – Al 2003.04.01.041369-9 – 

SC – 3ª T – Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – DJU 

21.01.2004 – p. 625). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes federados, 

solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua promoção e 

proteção, e também a sua recuperação. Destarte, transparece inegável o 

direito de acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar 

daqueles que necessitam, e que não possuem condições de obtê-la, a não 

ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os pressupostos para a 

concessão da tutela específica, observa-se que a probabilidade do direito 

se consubstancia nos princípios constitucionais elencados nos artigos 6º 

e 196 da Constituição Federal, que impôs ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para a saúde dos cidadãos e, especificamente às 

crianças e adolescentes, atendendo ao disposto nos artigos 7º a 14, 

ambos da Lei nº 8.069/90. Neste sentido, trago a baila julgado do Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais: Ação ordinária - obrigação de fazer - 

antecipação dos efeitos da tutela - multa por descumprimento da 

obrigação - possibilidade - fornecimento de medicamentos para tratamento 

de enfermidade grave - impossibilidade de utilização de recursos próprios 

- direito à saúde - obrigação de custeio pelo Estado - apelação cível a que 

se nega provimento. 1- O binômio necessidade e utilidade que proporciona 

o interesse de agir nas ações que visam o fornecimento de medicamentos 

não fornecidos pelo SUS, ainda que não tenha comprovado o prévio 

requerimento administrativo. 2- Evidenciada necessidade da requerente 

em receber determinados medicamentos, não disponibilizados pelo SUS, 

impõe-se compelir o Poder Público de qualquer das esferas, isolada ou 

conjuntamente, a custeá-los em cumprimento da garantia constitucional de 

direito à saúde (art. 6º da Constituição da República). 3- Violado um direito 

subjetivo fundamental, não há que se falar em ofensa aos princípios da 

isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da 

Administração. 4- No quadro da tutela do mínimo existencial, não se 

justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de falta 

de receituários do SUS, de não inclusão do medicamento necessitado em 

lista oficial, de limitações orçamentárias ou de aplicação da teoria da 

reserva do possível. (TJ-MG - AC: 10441090163920002 MG , Relator: 

Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 14/01/2014, Câmaras Cíveis / 2ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2014). Consultando o parecer 

emitido pelo NatJus, verifico que este informa não haver emergência ou 

urgência no caso em análise pelos seguintes fundamentos: III – Conclusão: 

Conforme documentação anexada aos autos, conclui-se que: 1. Área 

médica do pleito: Cardiologia. 2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no 

fornecimento do tratamento. 3. Da patologia alegada: Existe atestado 

médico e laudo de exame complementar que atestam a existência do 

agravo alegado. 4. Da solicitação: A angioplastia coronária com implante 

de “stent” é uma das alternativas possíveis para o tratamento da 

insuficiência coronariana, podendo também ser abordada por cirurgia de 

revascularização do miocárdio (principalmente em pacientes multi artérias) 

ou até tratamento clínico. O tratamento é determinado individualmente 

conforme as características da doença de cada paciente e por médico 

especialista que acompanha o caso. No caso em tela, pode haver 

indicação para a realização do procedimento e implante dos stents, 

entretanto a carência de informações detalhadas não permite se 

caracterizar a urgência do mesmo. 5. Quanto ao pedido: O pedido foi 

realizado 4 (quatro) meses após o diagnóstico inicial, sem informar a 

razão dessa demora em se tratando de caso “urgente”. Não há 

informações sobre o estado clínico atual da paciente e seus sintomas que 

permitam analisar a gravidade de quadro cujo diagnóstico se deu há quase 

7 (sete) meses. 6. Quanto à urgência do procedimento: A doença arterial 

coronariana é patologia que requer tratamento rápido, pois atrasos podem 

levar a consequências como a morte súbita. Com o tempo decorrido desde 

o diagnóstico e a falta de informações médicas atualizadas, não há como 

caracterizar a urgência do ponto de vista semântico, e ainda, a paciente 

não esta devidamente regulado na Central de Urgência e Emergência. 

(grifei) Não obstante, constato que não há solicitação médica de 

procedimento algum para a paciente na Central de Urgência e Emergência. 

Assim como não há documentos que comprovem a solicitação da paciente 

frente ao SUS e a negativa do Estado em fornecer o tratamento. Ante o 

exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO, por ora, O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pretendida. Cite-se o requerido para, 

querendo, apresentar defesa, no prazo legal, observado o disposto no 

artigo 183 do Código de Processo Civil, fazendo constar as advertências 

legais do artigo 344 do mesmo Código. Ciência ao Ministério Público. 

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
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000814-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE VALENTE FERRO (REQUERENTE)

VALTEVIR ITAMAR FERRO (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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000814-42.2016.8.11.0037 REQUERENTE: VALTEVIR ITAMAR FERRO, 

CLARISSE VALENTE FERRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oferecidos por VALTEMIR ITAMAR FERRO e CLARISSE VALENTE FERRO 

alegando, em síntese, contradição na sentença de id nº 11271712, vez 

que reconheceu o pedido de pensão por morte, todavia, fixou o valor em 

um salário mínimo, bem como sustentou a omissão, por não ter apreciado o 

pedido de tutela antecipada. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, verifico que assiste razão em parte ao 

embargante, visto que padece de erro material a sentença objurgada, já 

que fixou o valor em um salário mínimo, sendo o valor da pensão deverá 

ser apurado de acordo com os salários de contribuição pagos pelo 

instituidor. No tocante ao apontamento de omissão por não ter apreciado o 

pedido de tutela antecipada, 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, a qual indeferiu a liminar em sede de 

sentença. 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).” 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, para sanar o erro 

material na sentença de id nº 11271712, fazendo constar: “(...) Dessa 

forma, atendidos os requisitos legais, verifico que assiste razão pedido da 

parte requerente para a concessão do benefício da pensão por morte, 

cuja renda mensal inicial deverá ser calculado de acordo com os salários 

de contribuição do instituidor (artigos 29, §6º e 39, I, da Lei nº 8.213/91), 

com início na data do requerimento administrativo. (...)”. 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: 1000056-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE OLIVEIRA SOUZA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (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: 

1000056-92.2018.8.11.0037 AUTOR: IVANETE OLIVEIRA SOUZA SANTOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA LIMINAR 

ajuizada por IVANETE OLIVEIRA SOUZA SANTOS em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de insuficiência renal crônica, 

impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a emenda à 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. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado restaram 

demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, existe início de prova 

material, bem como de incapacidade laboral. Oportuno salientar que, para 

almejar o benefício, há necessidade de comprovar mediante laudo pericial, 

atestando a incapacidade temporária ou permanente para o exercício de 

atividades habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERICIA JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA 

COMPROVADA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio 

doença é devido em razão da incapacidade temporária, enquanto 

permanecer a inabilidade do segurado para o exercício de suas atividades 

habituais (art.59 da Lei 8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o 

período de carência exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de 

laudo médico oficial - a incapacidade temporária da segurada, é devido o 

auxílio-doença. 3. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região).4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a 

contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação.5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 

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 
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se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, 

inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. Apelação do INSS e 

remessa providas em parte. AC 2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO 

CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA 

FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) 

SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante 

das alegações e dos exames médicos juntados, resta demonstrado, de 

forma patente, a incapacidade temporária da parte requerente para o 

labor, bem como a inexistência de recursos próprios e da sua família para 

prover a sua subsistência, razão pela qual DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, intime-se a autarquia federal para que 

implante o benefício da parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias. 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. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima Bezerra, médico, que 

atende nesta comarca, para realização da perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. 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: 1000344-11.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESINHA VEZINTAINER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento 56/2007-CGJ, em cumprimento a decisão anterior, intimo as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, formulem os quesitos para a 

realização da perícia judicial. Primavera do Leste/MT, 14 de fevereiro de 

2018. Lidiane Memoria Campos Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000412-24.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSE LUIZ DOS SANTOS RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por JOSE LUIZ DOS SANTOS em desfavor de 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 4968290, foi determinada a intimação da parte requerente 

para emendar a inicial, tendo em vista que os documentos que instruem a 

exordial dizem respeito a terceira pessoa, Eder Silva Cláudio, inclusive o 

instrumento de mandato. No ID nº 9938452, certidão de que decorreu o 

prazo concedido sem manifestação. É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte 

requerente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos 

exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra 

as determinações. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, inviabilizada a 

segura prestação jurisdicional por culpa da parte autora, impõe-se seja 

rejeitada a inicial. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Custas 

pela parte requerente. Sem honorários, ante a ausência de citação. 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 01 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003471-20.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003471-20.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOSE INACIO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

JOSÉ INÁCIO FERREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que é segurada obrigatória da Previdência, como 

trabalhadora rural, que laborou como rurícola durante praticamente toda a 

sua vida e requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para 

receber o quantum relativo à que tem direito. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação, requerendo o julgamento improcedente 

do pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação. Em audiência de instrução, foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas da parte autora. O requerido, devidamente 

intimado para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. Trata-se de 

pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio de ação em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, requerendo o 

reconhecimento da qualidade de segurada obrigatória como rurícola. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 
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para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 61 (sessenta e um) anos de idade (Id 9294437 - Pág. 1). Além 

do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar. De acordo com o 

disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se como regime de 

economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é 

indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua 

dependência e colaboração, sem a utilização de empregados 

permanentes. Não obstante, para a concessão do pedido também é 

necessário comprovar o efetivo exercício da atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento. É 

cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em sua maioria, feitos 

verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra do homem tinha 

muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos negócios. 

Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio documental, 

que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima citado, os 

trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de documentos 

próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção de prova 

escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido 

bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, bastando 

qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, 

seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não sendo 

necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos que comprovam início razoável 

de prova material, através de fotocópia de registro de casamento (Id 

9294437 - Pág. 3) e fotocópia da carteira de trabalho (Id 9294437 - Págs. 

7/9), nos quais consta a sua profissão como “agricultor” e “capataz”, bem 

como fotocópia de carteira do sindicato dos trabalhadores rural (Id 

9294437 - Pág. 4), atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior 

Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a parte requerida, em sede de 

contestação, se limitou a aduzir a ausência de requisitos para o 

acolhimento da pretensão da parte autora. Além da prova documental, 

exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral produzida na 

instrução. Assim, entendo que a prova documental apresentada, aliada à 

prova testemunhal colhida em juízo, bem como a realidade fática que acima 

mencionei, autorizam o deferimento do pleito formulado pelo requerente. 

Com efeito, as testemunhas ouvidas em audiência afirmaram que 

conhecem a parte requerente há aproximadamente 20 (vinte) anos, sendo 

que presenciaram seu trabalho na lavoura. Pelos depoimentos, verifica-se 

a comprovação da atividade rural exercida pela parte requerente, em 

consonância com os documentos trazidos a baila, sendo que o lapso 

temporal de exercício de atividades rurícolas encontra-se em 

conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Não 

obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a aposentadoria 

por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no sistema em data 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o 

reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao 

advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das contribuições 

previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA 

TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O 

fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 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. Ressalta-se, por 

oportuno, que 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, desconhecedoras de seus 

direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de registro de 

casamento, fotocópia da carteira de trabalho, bem como fotocópia de 

carteira do sindicato dos trabalhadores rural, como início de prova 

documental, sendo que, fortalecidos com o testemunho coerente prestado 

em Juízo, comprovam que a parte requerente exerceu atividade rural, 

atendendo ao período exigido pela lei. Portanto, a parte requerente, no ano 

da propositura da referida ação, satisfazia os requisitos da idade para 

obtenção do benefício, bem como há comprovação satisfatória de que 

trabalha na lavoura, pelo menos desde 1980, ou seja, o tempo necessário 

e exigido pela lei no caso em apreço. Assim, considero que a concessão 

do benefício pleiteado não fere princípios ou normas constitucionais, muito 

menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não havendo, portanto, razão para 

acolher o pré-questionamento suscitado pela parte requerida. No que 

concerne à data de início do benefício entendo que o mesmo é devido a 

partir do requerimento administrativo, haja vista que a requerente trouxe 

aos autos prova de ter requerido o mesmo administrativamente. Ante o 
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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 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por 

mês, devidos a partir do requerimento administrativo em 01/08/2016 (Id 

9294437 - Pág. 2), 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-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005767-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA SOARES PAIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (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: 

1005767-15.2017.8.11.0037 AUTOR: JANDIRA SOARES PAIER RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de pedido de 

reconsideração formulado pela parte executada quanto à determinação de 

juntada do requerimento administrativo. Contudo, tal pedido não merece 

acolhimento, por não encontrar o pedido de reconsideração respaldo no 

ordenamento jurídico. Ademais, o entendimento exarado na decisão segue 

a jurisprudência do E. STJ veja-se: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. 

INTERESSE DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO 

EXARADO PELO PLENO DO STF NO RE 631.240/MG. 1. Hipótese em que, 

na origem, o segurado postulou ação com escopo de obter benefício 

previdenciário sem ter requerido administrativamente o objeto de sua 

pretensão. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, em 3.9.2014, 

o Recurso Extraordinário 631.240/MG - relativo à mesma controvérsia 

verificada no presente caso -, sob o regime da Repercussão Geral 

(Relator Ministro Roberto Barroso). 3. A ementa do citado acórdão, que 

não foi publicado ainda, assim dispõe quanto ao prévio requerimento 

administrativo como condição da ação de concessão de benefício 

previdenciário: "1. A instituição de condições para o regular exercício do 

direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado. 4. (...) 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao 

juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser 

trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 

dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o 

INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e 

profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O 

resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não 

d o  i n t e r e s s e  e m  a g i r . " ( d o c u m e n t o  d i s p o n í v e l  e m 

http://www.stf.jus.br/portal/antenticacao/ sob o número 6696286) 5. O 

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

necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da 

prestação jurisdicional exige demonstração de resistência por parte do 

devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à 

resolução de conflitos. 6. A adoção da tese irrestrita de prescindibilidade 

do prévio requerimento administrativo impõe grave ônus ao Poder 

Judiciário, que passa a figurar como órgão administrativo previdenciário, 

ao INSS, que arcará com os custos inerentes da sucumbência processual, 

e aos próprios segurados, que terão parte de seus ganhos reduzidos pela 

remuneração contratual de advogado. 7. Imprescindível solução jurídica 

que prestigie a técnica e, ao mesmo tempo, resguarde o direito de ação 

dos segurados da Previdência Social em hipóteses em que a lesão se 

configura independentemente de requerimento administrativo. 8. Em regra, 

portanto, não se materializa a resistência do INSS à pretensão de 

concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na 

esfera administrativa. 9. O interesse processual do segurado e a utilidade 

da prestação jurisdicional concretizam-se, por sua vez, nas hipóteses de 

a) recusa de recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão 

do benefício previdenciário pelo concreto indeferimento do pedido, pela 

notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada ou pela 

extravasão da razoável duração do processo administrativo, em 

consonância com a retrorreferida decisão da Corte Suprema. 10. A 

aplicação dos critérios acima deve observar a prescindibilidade do 

exaurimento da via administrativa para ingresso com ação previdenciária, 

conforme as Súmulas 89/STJ e 213/ex-TFR. (...) (STJ - REsp: 1514120 PE 

2015/0016499-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 18/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 

05/08/2015) Desta feita, INDEFIRO referido pedido de id nº 11330632, 

mantendo a decisão na íntegra, por seus próprios e suficientes 

fundamentos. 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: 1006365-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (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: 

1006365-66.2017.8.11.0037 AUTOR: MARIA LUIZA DA CONCEICAO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por MARIA LUIZA DA CONCEICAO 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, 
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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 08/05/2018 às 16:50. 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. 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. Cite-se e 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: 1004493-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSNI APARECIDO FAIA GAMBETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO OAB - MT13057/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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1004493-16.2017.8.11.0037 AUTOR: OSNI APARECIDO FAIA GAMBETA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL DE 

SEGURADO ESPECIAL ajuizada por OSNI APARECIDO FAIA GAMBETA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e, requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito, com fundamento nos artigos 48, § 1º, e 142, 

ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação, requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a 

falta de prova material suficiente. Em audiência de instrução foram ouvidas 

02 (duas) testemunhas da parte autora. O requerido, devidamente intimado 

para a audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou 

a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. 

É o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de pedido de aposentadoria 

por idade, formulado por meio de ação em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social, requerendo o reconhecimento da qualidade de segurada 

obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei n. 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à 

aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste 

aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida 

para aposentadoria por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 

anos se for homem e 60 anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 

(cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a qualidade de 

segurado especial em regime de economia familiar. De acordo com o 

disposto no artigo 11, §1º, entende-se como regime de economia familiar a 

atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à 

própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o 

regime de economia familiar, bem como ante aos documentos juntados, 

extrai-se que a área em que o requerente vive e produz ultrapassa os 

limites de 04 módulos fiscais, de modo que se encaixa como médio 

produtor rural e não como segurado especial em regime de economia 

familiar (pequeno produtor). Desse modo, ante o conjunto probatório 

jungido nos autos, não restou caracterizado o regime de economia familiar, 

requisito essencial à concessão do benefício pleiteado. Corroborando o 

entendimento profligado, trago a baila os recentes julgados dos Tribunais 

Regionais Federais da 3ª e da 4ª Região: PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

LEGAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ATIVIDADE 

RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR DESCARACTERIZADO. 

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - A extensa área da 

propriedade, 186,6 hectares, a classificação como latifúndio por 

exploração, o enquadramento sindical como empregador rural II-B, e o 

registro da contratação de mão-de-obra assalariada para exploração da 

atividade agro-econômica não permitem que a autora seja enquadrada 

como segurada especial, nos termos da legislação vigente. - Agravo legal 

a que se nega provimento.  (TRF-3 -  AC: 6303 SP 

0006303-35.2010.4.03.9999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

THEREZINHA CAZERTA, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA). PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE 

ECONOMIA FAMILIAR. AREA SUPERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS. 

INDEFERIMENTO APOSENTADORIA POR IDADE. 1. O regime de economia 

familiar é caracterizado pela atividade campesina desempenhada pelo 

trabalhador rural de forma individual ou em conjunto com o grupo familiar, 

de forma que a prova documental e as testemunhal corroborem o labor 

rurícola em caráter de subsistência, sem conteúdo empresarial. 2. A 

limitação dos 04 módulos fiscais previstos na legislação previdenciária 

(art. 11, VII, a, da Lei n 8.213/91), representa uma vedação ao 

reconhecimento do tempo de serviço rural em propriedades rurais de 

extensão acentuada, que recebe o enquadramento como média 

propriedade segundo a classificação dada pelo INCRA. 3.No caso 

vertente, apesar do inicio de prova material juntado em favor da parte 

autora, e a prova testemunhal que corroborou o desenvolvimento de 

trabalho ruricola, noto que os documentos que espelham o imóvel rural 

utilizado para exploração agrícola superava 04 módulos fiscais da região 

de Tupassi, Estado do Paraná, sendo que inicialmente eram 125,72 

hectares e que passaram a 193,60 hectares. 4. Descabe o 

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

seja pelo fato de a parte autora possuir imóveis rurais próprios na região 

(declarações das testemunhas), ou outras áreas no regime de parceria ou 

pelo fato de o condomínio importar na legitimidade da parte autora a 

integralidade da produção do imóvel rural, pois não se encontra 

especificado quanto seria destinado para cada parceiro agrícola 

outorgado, mas somente para o dono da terra. 5. Improcedente o pedido. 

(TRF-4 – APL 50347487220154049999, Relator: ÉZIO TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 17 /05/2017, SEXTA TURMA). Consoante às lições colimadas, 

não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. 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, 07 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000419-50.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ALEXSSANDRA RODRIGUES 

DE ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

SENTENÇA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por 

ALEXSSANDRA RODRIGUES DE ARRUDA em face do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, 

em síntese, que é servidora pública municipal e exerce a função de 

professor, bem como que nos últimos 05 (cinco) anos, até a propositura 

da presente ação, usufruiu férias, tendo recebido o terço constitucional 

correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento 

do terço constitucional referente aos 15 (quinze) dias de férias gozadas 

durante o mês de julho de cada ano, que atualizado, perfaz o montante 

total de R$ 3.037,00 (três mil e trinta e sete reais). Em razão disso, requer 

seja o requerido compelido a realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, exceto às férias do mês de julho de 2016, as quais foram 

devidamente pagas. Devidamente citado, o Município de Primavera do 

Leste apresentou sua contestação, aduzindo que a parte requerente não 

faz jus a presente demanda, visto que o artigo 50 da Lei Municipal nº 

681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e hierarquicamente 

superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como a prescrição. 

Impugnação à contestação no ID 8726835. É o relatório. Fundamento e 

decido. Primeiramente, proceda-se a Sra. Gestora à alteração da classe 

processual para AÇÃO DE COBRANÇA. No mais, deve ser consignado 

que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 3.037,00 (três mil e trinta e sete 

reais). Para o recebimento da verba trabalhista, lastreia-se a parte 

requerente na aplicabilidade dos artigos 49 e 50 da Lei nº 681/2001 – 

Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do 

Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor em efetivo exercício do 

cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para 

professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. Independente de 

solicitação será pago aos Profissionais da Educação Municipal, por 

ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, 

correspondente ao período de férias. Ainda a respeito das férias dos 

servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei Orgânica 

Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O Município 

instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º - 

Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as disposições 

seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 

quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o vencimento 

normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a nova lei 

instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo retro 

mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de cálculo 

do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a majoração do 

percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo uma incidência 

mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o vencimento 

normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente apenas 

estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em relação 

aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. A 

interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização da 

técnica denominada “interpretação conforme a constituição” reputando-se 

válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os dispositivos 

constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal, devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Consigno que o Município realizou o 

pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias das férias de 

julho de 2016, conforme informado pelo requerente na inicial, o qual não se 

torna devido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento atualizado 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento 

da ação, exceto as férias do mês de julho de 2016. O ente municipal está 

isento do pagamento das custas processuais. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do 

valor dado à causa, devidamente atualizado. A presente sentença não 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, 

consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

14 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000423-87.2016.8.11.0037 REQUERENTE: NILCEIA RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por NILCEIA RODRIGUES DE 

SOUZA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é servidora pública 

municipal e exerce a função de professor, bem como que nos últimos 05 

(cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu férias, tendo 

recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 (trinta) dias, 

ficando pendente o pagamento do terço constitucional referente aos 15 

(quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho de cada ano, que 

atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.594,37 (três mil quinhentos e 

noventa e quatro reais e trinta e sete centavos). Em razão disso, requer 

seja o requerido compelido a realizar o pagamento do terço constitucional 

incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos últimos 05 

(cinco) anos, exceto às férias do mês de julho de 2016, as quais foram 

devidamente pagas. Devidamente citado, o Município de Primavera do 

Leste apresentou sua contestação, aduzindo que a parte requerente não 

faz jus a presente demanda, visto que o artigo 50 da Lei Municipal nº 

681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e hierarquicamente 

superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como a prescrição. 

Impugnação à contestação no ID 8727021. É o relatório. Fundamento e 

decido. Primeiramente, proceda-se a Sra. Gestora à alteração da classe 

processual para AÇÃO DE COBRANÇA. No mais, deve ser consignado 

que no caso em tela o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção e provas, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a 

serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Não havendo preliminares a serem analisadas, 

passo ao exame do mérito. A ação de cobrança se reporta a valores 

retroativos referentes ao terço constitucional incidente sobre os 15 

(quinze) dias de férias gozadas no mês de julho, não pagos, 

presumidamente devidos pelo requerido nos últimos cinco anos anteriores 

a propositura desta ação, tendo recebido o correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 3.037,00 (três mil e trinta e sete 

reais). Para o recebimento da verba trabalhista, lastreia-se a parte 

requerente na aplicabilidade dos artigos 49 e 50 da Lei nº 681/2001 – 

Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Primavera do 

Leste, que assim dispõe: Art. 49. O professor em efetivo exercício do 

cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para 

professores, de acordo o calendário escolar. Art. 50. Independente de 

solicitação será pago aos Profissionais da Educação Municipal, por 

ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, 

correspondente ao período de férias. Ainda a respeito das férias dos 

servidores, em 03 de maio de 2007 foi promulgada a Lei Orgânica 

Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, §3º, IX,: Art. 129. O Município 

instituirá conselho de política de administração e remuneração de pessoal, 

integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 3º - 

Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público as disposições 

seguintes, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 

quando a natureza do cargo o exigir: IX - gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o vencimento 

normal; (grifo nosso) Há que se registrar, em princípio, que a nova lei 

instituída, hierarquicamente superior, não derrogou o dispositivo retro 

mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, no que tange à base de cálculo 

do adicional de férias dos professores, apenas permitiu a majoração do 

percentual do adicional de 1/3 (um terço), estabelecendo uma incidência 

mínima, qual seja: “com pelo menos um terço a mais que o vencimento 

normal”. Com efeito, a alteração legislativa superveniente apenas 

estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não excluindo, em relação 

aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta e cinco) dias. A 

interpretação das legislações deve ser efetuada mediante a utilização da 

técnica denominada “interpretação conforme a constituição” reputando-se 

válidas as leis que permitam uma interpretação conforme os dispositivos 

constitucionais. Sob tal conjuntura fático-normativa, a jurisprudência já 

firmou entendimento quanto ao tema, asseverando que, havendo previsão 

em lei municipal que assegure aos professores o gozo de quarenta e 

cinco dias de férias, o terço constitucional a ser pago terá como base o 

salário normal correspondente ao período total de férias, conforme 

inteligência do artigo 7º, XVII, da Constituição da República. Nesse sentido: 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO 

SOBRE A TOTALIDADE. O art. 7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores 

o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 

do que o salário normal; não estabelecendo a norma constitucional o 

período de duração do descanso anual. Havendo previsão expressa em 

lei municipal de que para os membros do magistério, na função de 

docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser 

calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. (TRT-12 - RO: 

00000822520155120041 SC 0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA 

LEONOR ABREU, SECRETARIA DA 3A TURMA, Data de Publicação: 

20/11/2015). APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE — MAGISTÉRIO — FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — 

TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — 

PAGAMENTO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 

2001 — INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal, devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Consigno que o Município realizou o 

pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias das férias de 

julho de 2016, conforme informado pelo requerente na inicial, o qual não se 

torna devido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento atualizado 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento 

da ação, exceto as férias do mês de julho de 2016. O ente municipal está 

isento do pagamento das custas processuais. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do 

valor dado à causa, devidamente atualizado. A presente sentença não 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, 

consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

14 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000421-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA GOMES DELMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000421-20.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LAURA CRISTINA GOMES 

DELMON REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LAURA CRISTINA GOMES 

DELMON em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 
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devidamente qualificados nos autos. Alega, em síntese, que é servidora 

pública municipal e exerce a função de professora, bem como que nos 

últimos 05 (cinco) anos, até a propositura da presente ação, usufruiu 

férias, tendo recebido o terço constitucional correspondente a apenas 30 

(trinta) dias, ficando pendente o pagamento do terço constitucional 

referente aos 15 (quinze) dias de férias gozadas durante o mês de julho 

de cada ano, que atualizado, perfaz o montante total de R$ 3.382,81(três 

mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos). Em razão 

disso, requer seja o requerido compelido a realizar o pagamento do terço 

constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias retroativos dos 

últimos 05 (cinco) anos, exceto às férias do mês de julho de 2016, as 

quais foram devidamente pagas. Devidamente citado, o Município de 

Primavera do Leste apresentou sua contestação, aduzindo que a parte 

requerente não faz jus a presente demanda, visto que o artigo 50 da Lei 

Municipal nº 681/2001 foi revogado tacitamente por lei posterior e 

hierarquicamente superior, qual seja, a Lei Orgânica Municipal, bem como 

a prescrição. Impugnação à contestação no ID 8727272. É o relatório. 

Fundamento e decido. Primeiramente, proceda-se a Sra. Gestora à 

alteração da classe processual para AÇÃO DE COBRANÇA. No mais, 

deve ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito. 

A ação de cobrança se reporta a valores retroativos referentes ao terço 

constitucional incidente sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas no 

mês de julho, não pagos, presumidamente devidos pelo requerido nos 

últimos cinco anos anteriores a propositura desta ação, tendo recebido o 

correspondente a apenas 30 (trinta) dias, perfazendo o montante de R$ 

3.382,81 (três mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos). 

Para o recebimento da verba trabalhista, lastreia-se a parte requerente na 

aplicabilidade dos artigos 49 e 50 da Lei nº 681/2001 – Estatuto dos 

Profissionais da Educação do Município de Primavera do Leste, que assim 

dispõe: Art. 49. O professor em efetivo exercício do cargo gozará de 

férias anuais, de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo 

o calendário escolar. Art. 50. Independente de solicitação será pago aos 

Profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um adicional 

de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. 

Ainda a respeito das férias dos servidores, em 03 de maio de 2007 foi 

promulgada a Lei Orgânica Municipal, a qual dispôs, em seu artigo 129, 

§3º, IX,: Art. 129. O Município instituirá conselho de política de 

administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos Poderes. § 3º - Aplicam-se aos servidores 

ocupantes de cargo público as disposições seguintes, podendo a lei 

estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do 

cargo o exigir: IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 

um terço a mais do que o vencimento normal; (grifo nosso) Há que se 

registrar, em princípio, que a nova lei instituída, hierarquicamente superior, 

não derrogou o dispositivo retro mencionado da Lei Municipal nº 681/2001, 

no que tange à base de cálculo do adicional de férias dos professores, 

apenas permitiu a majoração do percentual do adicional de 1/3 (um terço), 

estabelecendo uma incidência mínima, qual seja: “com pelo menos um 

terço a mais que o vencimento normal”. Com efeito, a alteração legislativa 

superveniente apenas estabeleceu o mínimo do adicional sobre férias, não 

excluindo, em relação aos professores, a base de cálculo de 45 (quarenta 

e cinco) dias. A interpretação das legislações deve ser efetuada mediante 

a utilização da técnica denominada “interpretação conforme a 

constituição” reputando-se válidas as leis que permitam uma interpretação 

conforme os dispositivos constitucionais. Sob tal conjuntura 

fático-normativa, a jurisprudência já firmou entendimento quanto ao tema, 

asseverando que, havendo previsão em lei municipal que assegure aos 

professores o gozo de quarenta e cinco dias de férias, o terço 

constitucional a ser pago terá como base o salário normal correspondente 

ao período total de férias, conforme inteligência do artigo 7º, XVII, da 

Constituição da República. Nesse sentido: FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO 

DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE. O art. 

7º, XVII, da CF assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 

não estabelecendo a norma constitucional o período de duração do 

descanso anual. Havendo previsão expressa em lei municipal de que para 

os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 

45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse 

lapso temporal. (TRT-12 - RO: 00000822520155120041 SC 

0000082-25.2015.5.12.0041, Relator: LILIA LEONOR ABREU, SECRETARIA 

DA 3A TURMA, Data de Publicação: 20/11/2015). APELAÇÃO — 

SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — MAGISTÉRIO — 

FÉRIAS DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS — TERÇO CONSTITUCIONAL 

CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO — PAGAMENTO — 

POSSIBILIDADE — ARTIGO 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 50 DA LEI DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Nº 681, DE 27 DE SETEMBRO DE 2001 — 

INCIDÊNCIA. PEDIDO RESTRITO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA INICIAL — PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA. O artigo 7º, 

XVII, da Constituição da República Federativa do Brasil assegura a 

remuneração das férias com um terço a mais que o normal, sem qualquer 

limitação referente ao período. Dessa forma, como a Lei do Município de 

Primavera do Leste nº 681, de 27 de setembro de 2001, assegura aos 

professores férias de quarenta e cinco (45) dias, de acordo com o 

calendário escolar, incide o terço constitucional sobre todo período. Não 

se opera a prescrição prevista no Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 

1932, quando o pedido está restrito às verbas não pagas no quinquênio 

anterior à propositura da inicial. Recurso não provido. (TJMT-Ap 

124198/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 

14/07/2017). Portanto, considerando que a Lei Orgânica Municipal não 

alterou o período de férias dos professores, mantendo-o em 45 (quarenta 

e cinco) dias, as férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal, devem ter o adicional calculado sobre a 

totalidade desse lapso temporal. Consigno que o Município realizou o 

pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias das férias de 

julho de 2016, conforme informado pelo requerente na inicial, o qual não se 

torna devido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil para CONDENAR o ente municipal ao pagamento atualizado 

do terço constitucional incidente sobre 15 (quinze) dias das férias 

vencidas, retroativas aos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento 

da ação, exceto as férias do mês de julho de 2016. O ente municipal está 

isento do pagamento das custas processuais. Condeno a parte requerida 

ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados, na forma do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do 

valor dado à causa, devidamente atualizado. A presente sentença não 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma de reexame necessário, 

consoante previsão expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 

14 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002215-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RODRIGUES NEVES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Assessoria Pedagógica do Município de Primavera do Leste/MT 

(IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002215-42.2017.8.11.0037 IMPETRANTE: BRUNA RODRIGUES NEVES 

IMPETRADO: ASSESSORIA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA 

DO LESTE/MT Vistos. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA impetrado por BRUNA RODRIGUES 

NEVES em face da ASSESSORIA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos autos. Alega, 

em síntese, que é servidora pública estadual contratada no cargo de 

Professora em Licenciatura Plena em Química, possuindo uma carga 

horária atual de 11 horas. Assevera que, paralelo ao cargo de Professora, 
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exerce a função pública efetiva de Técnica de Laboratório com a matrícula 

n.º 6641, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, cumprindo 

estas horas de segunda a sexta-feira, no período noturno, das 18h00min 

às 24h00min e nos finais de semana das 09h00min às 24h00min sobre o 

regime de plantão em semanas alternadas. Argumenta, ainda, que a 

contagem das 11 (onze) horas aulas e 40 (quarenta) horas de técnica em 

laboratório perfaz um total de 51 (cinquenta e um) horas de exercício 

funcional acumulado, todavia, quis atribuir em seu vínculo com a 

Secretaria de Educação mais aulas para chegar ao limite que seria 30 

(trinta) horas, porém o pedido foi negado com a justificativa de que o 

cômputo das horas iriam ultrapassar o limite exposto de 60 (sessenta) 

horas, com fundamento na Portaria de Nº 337/2016/GS/SEDUC/MT. Assim, 

pugna pela concessão da tutela antecipada para que seja determinado ao 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT que lhe sejam atribuídas mais 

horas aulas para chegar ao limite que seria 30 (trinta) horas (20 horas 

aulas em sala de aula e 10 (dez) horas atividades) e, no mérito, a 

confirmação da medida liminar. No ID nº 8726128, o pedido liminar foi 

indeferido. Devidamente notificado, o impetrado não se manifestou no 

prazo legal. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela 

denegação da ordem no ID nº 9915204. É o breve relato. Fundamento e 

decido. O mandado de segurança é um remédio constitucional destinado à 

proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, no 

momento em que ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer ou 

estiver na iminência de sofrer violação por parte de autoridade. A Magna 

Carta de 1988 previu aludida espécie na qualidade de direito fundamental, 

dada sua relevância para resguardar direitos violados, nos termos 

seguintes (artigo 5º, LXIX): “conceder-se-á 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”. No caso dos autos, tenho que a ordem 

pretendida não merece deferimento. Senão, vejamos. Da análise dos 

autos, verifica-se que a impetrante pretende se manter ocupando 02 

(dois) cargos públicos com jornadas de trabalho de 70 (setenta) horas 

semanais. Sobre o assunto, em razão dos diversos pedidos dos 

servidores públicos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é vedada a 

acumulação de cargos públicos quando a soma da carga horária referente 

aos 02 (dois) cargos ultrapassar o limite máximo de 60 (sessenta) horas 

semanais. Ademais, a acumulação de cargos públicos deve atender ao 

princípio constitucional da eficiência, o que certamente depende de 

adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de trabalho e 

o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga de 

trabalho. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE 

CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE. AUXILIAR E TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM. JORNADA SEMANAL QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 60 

(SESSENTA HORAS). 1. A suscitada ofensa constitucional também não 

merece conhecimento, porquanto acompetência exclusiva do Supremo 

Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo 

constitucional. 2. No aresto impugnado consta que a jornada do recorrido 

totaliza 70 horas e que caberia a União demonstrar a incompatibilidade de 

horários, pois não seria possível presumir o comprometimento da 

qualidade de serviços prestado unicamente em razão de a jornada ser 

superior a 60 horas. 3. A irresignação merece prosperar, pois o acórdão 

recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que 

reconhece "a legalidade do Parecer GQ-145/98 da AGU, que limita a 

jornada de trabalho a 60 (sessenta) horas semanais na medida em que o 

profissional da área de saúde precisa estar em boas condições físicas e 

mentais para bem exercer as suas atribuições, o que certamente depende 

de adequado descanso no intervalo entre o final de uma jornada de 

trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de 

sobrecarga de trabalho". 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, 

nessa parte, provido. (STJ - REsp 1661694 / RJ RECURSO ESPECIAL 

2017/0041969-9 - Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), DJe 20/06/2017). 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. 

ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS, NA ÁREA DE SAÚDE (AUXILIAR DE 

ENFERMAGEM). TOTAL DA JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A 60 

(SESSENTA) HORAS SEMANAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra 

acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de 

Mandado de Segurança no qual a servidora pública objetiva desconstituir 

ato administrativo que determinara que optasse por um dos cargos 

públicos que ocupa, na área de enfermagem (Auxiliar de Enfermagem), eis 

que as jornadas de trabalho somavam mais de 60 (sessenta) horas 

semanais. III. O Tribunal de origem manteve a concessão de segurança, 

por entender que "a despeito do caráter extenuante da jornada dê trabalho 

da autora, não há incompatibilidade entre os dois cargos, até mesmo 

porque, entre uma jornada e outra, ela ainda dispõe de uma hora para se 

locomover de um local de trabalho para o outro. Sendo assim, não 

vislumbro, no presente caso a ocorrência de acumulação ilícita de 

cargos". IV. Tal compreensão, contudo, diverge da jurisprudência firmada 

pela Primeira Seção do STJ (MS 19.336/DF, Rel. p/ acórdão Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 14/10/2014), o sentido de que "o 

Parecer GQ-145/98 da AGU, que trata da limitação da jornada, não 

esvazia a garantia prevista no inciso XVI do artigo 37 da CF, ao revés, 

atende ao princípio da eficiência que deve disciplinar a prestação do 

serviço público, notadamente na saúde" (STJ, REsp 1.435.549/CE, Rel. 

Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014). 

Assim, não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato ou 

abuso de poder do impetrado, a denegação da ordem é medida que se 

impõe. Ante os fundamentos expostos, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada, nos termos da Lei n. 12.016/09. Sem custas. Sem condenação 

em honorários advocatícios, a teor do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009. 

Deixo de remeter os autos ao duplo grau de jurisdição, visto que não há 

previsão de reexame na Lei n. 12.016 /2009 quando denegada a ordem. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Notifique-se o representante do Ministério 

Público. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de 

dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005241-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARGARETE MEDEIROS TAKEMORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-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: 

1005241-48.2017.8.11.0037 AUTOR: SANDRA MARGARETE MEDEIROS 

TAKEMORI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA C/C 

PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por SANDRA 

MARGARETE MEDEIROS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portadora de transtorno depressivo recorrente, episódio atual 

grave com sintomas psicóticos, 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 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. No caso dos autos, a probabilidade do 

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

restam demonstrados. Oportuno salientar que, para almejar o benefício, há 

necessidade de comprovar mediante laudo pericial atualizado, atestando a 
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incapacidade temporária ou permanente para o exercício de atividades 

habituais. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PERICIA 

JUDICIAL REALIZADA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA. 

VERBA HONORÁRIA MANTIDA. 1. O benefício de auxílio doença é devido 

em razão da incapacidade temporária, enquanto permanecer a inabilidade 

do segurado para o exercício de suas atividades habituais (art.59 da Lei 

8213/91), havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência 

exigido em lei. 2. Demonstrada nos autos - através de laudo médico oficial 

- a incapacidade temporária da segurada, é devido o auxílio-doença. 3. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região).4. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação.5. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ.6. 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 

9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial de justiça.7. 

Apelação do INSS e remessa providas em parte. AC 

2007.33.06.000788-5/BA; APELAÇÃO CIVEL. Rel. DESEMBARGADORA 

FEDERAL MONICA SIFUENTES. JUÍZA FEDERAL CLÁUDIA OLIVEIRA DA 

COSTA TOURINHO SCARPA (CONV.) SEGUNDA TURMA e-DJF1 p.37 de 

28/05/2012.” (grifei e negritei). Diante das alegações, embora haja nos 

autos atestado médico, não resta demonstrado de forma patente a 

incapacidade temporária da parte requerente para o labor, bem como a 

inexistência de recursos próprios e da sua família para prover a sua 

subsistência, razão pela qual 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. Em razão da suposta 

patologia que está acometida a parte autora, nomeio o Dr. Junior Lima 

Bezerra, médico, que atende nesta comarca, para realização da perícia. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, intimem-se 

as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita. Oficie-se à Agência local do INSS desta comarca, 

solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão respaldada 

com informações sobre os motivos do indeferimento administrativo do 

benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004934-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON SOUZA DE BORJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDIONIR ALVES DIAS OAB - MT0013448A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004934-94.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ADEMILSON SOUZA DE 

BORJA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ajuizada por 

ADEMILSON SOUZA DE BORJA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, todos devidamente qualificados nos autos. No id 

nº 10497832, o requerente pugnou pela desistência da ação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informou o desinteresse no prosseguimento da ação. Não há 

óbice ao acolhimento do pedido, vez que o requerido sequer foi citado. 

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 e IX, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 08 de janeiro 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001626-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (AUTOR)

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001626-50.2017.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, e Ordem 

de Serviço nº. 01/2015, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

o requerente para especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as objetivamente, no prazo legal. Primavera do Leste, 15 de 

fevereiro de 2018 Célio Almeida da Costa Gestor (a) JUdiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001845-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001845-63.2017.8.11.0037 AUTOR: 

SERGIO LUIZ COSTA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA Nos termos da legislação 

vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a requerente para no prazo legal impugnar a 

contestação. Primavera do Leste,15 de fevereiro de 2018 Célio Almeida da 

Costa Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003439-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DECHERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003439-15.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DECHERING 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE (SEGURADA ESPECIAL) 

ajuizada por MARIA DE FATIMA DECHERING em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola durante 

praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação, requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a 

falta de prova material suficiente. A parte requerente apresentou 

impugnação à contestação. Em audiência de instrução foram ouvidas 02 

(duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, 

não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o relatório. 

Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, pois os documentos juntados não comprovam o 

exercício de atividade rural pelo tempo necessário à aposentação. Não 

obstante, a comprovação da atividade rural deve ser feita com 

observância das regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, 

devendo ser colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 

55. (...) § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta 

Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - 

APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL - PROVA 

TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO 

E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A aposentadoria por 

idade, no que tange ao exercício de atividade rural, encontra-se 

disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91 e, 

ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a exigência 

de que o labor rural tenha sido exercido em período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, além da idade de 60 

anos para o homem e 55 para a mulher. II- Na análise da documentação 

apresentada, verifica-se na certidão de casamento da autora em fl.27 que 

seu cônjuge é qualificado profissionalmente como "lavrador"; havendo 

entendimento no eg. STJ no sentido de que: “aceita como início de prova 

material do tempo de serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, 

qualificando como lavrador o cônjuge da requerente de benefício 

previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência 

do eg. STJ entenda ser desnecessário que a prova documental apresente 

contemporaneidade com todo o período de carência; observa-se nestes 

autos que a única prova material válida data do ano de 1977, não se 

mostrando razoável admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e 

seis anos que antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra 

prova material contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, 

fls.123/124 confirme o labor rural da requerente; vale lembrar que a 

jurisprudência restou consolidada no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não 

basta à comprovação da qualidade de segurado especial (Súmula nº 149 

do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não restar comprovada a qualidade de 

segurada especial da autora, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não 

há direito ao benefício requerido. VI- Apelação e remessa oficial 

integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 00001462920174029999 RJ 

0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 

24 de Maio de 2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a 

tese consolidada pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 

SÚMULA 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Diante de tal exigência, a nova redação do artigo 106 da 

Lei 8.213/1991, alterada pela Lei 11.718/2008, apresenta o rol de 

documentos que podem ser utilizados como prova material. Vejamos: “Art. 

106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; (redação dada pela Lei 11.718/2008) III – declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando 

for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; (redação dada pela Lei 11.718/2008) V – 

bloco de notas do produtor rural; (redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (redação dada pela Lei 

11.718/2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo 

INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” Outrossim, salvo as 

exceções previstas em lei, para que haja a comprovação da atividade 

rurícola deverá existir início de prova material, o que não ocorreu nestes 

autos. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão 

autoral deduzida nos autos. 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 19º, 
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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, 15 de dezembro de 2017. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003439-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DECHERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1003439-15.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente que a movimentação 

do Id 11487985 veio desacompanhada de petição. Primavera do Leste, 15 

de fevereiro de 2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judicial Aut. 

Provimento. 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108892 Nr: 8082-43.2011.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Arrematação->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 6974-76.2011.811.0037

 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): JOÃO LUIZ FEDRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6974-76.2011.811.0037 (Código 107839)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes, bem como quanto ao trânsito 

em julgado da sentença de fl. 15.

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.

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.: 6518 Nr: 162-43.1996.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUNES, VILMA ROSA MARIA 

ROSSATO, CARLOS ROBERTO ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 162-43.1996.811.0037 (Código 6518)

Vistos em correição.

 Ante a inércia da parte exequente, intime-a novamente, pessoalmente, 

através de seu representante legal, para promover o regular andamento 

do feito, em 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.

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.: 21367 Nr: 2536-22.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, RICARDO VAZ CARDOSO 

- OAB:5.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2536-22.2002.811.0037 (Código 21367)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes, bem como quanto ao trânsito 

em julgado da sentença de fl. 90.

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.

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.: 119190 Nr: 1576-80.2013.811.0037

 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: ANDERSON BARBOZA QUINTAMILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14218

 Processo nº 1576-80.2013.811.0037 (Código 119190)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes.

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.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126545 Nr: 9088-17.2013.811.0037

 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: ROSANE ASSIS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9088-17.2013.811.0037 (Código 126545)

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que as partes concordaram com o cálculo 

apresentado pela contadoria.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 111/111-v.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 25117 Nr: 1431-73.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVEL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38547 Nr: 1065-29.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRH, NDRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

D E  M E S Q U I T A -  P R O C U R A D O R A  D O  E S T A D O  - 

OAB:SUBPROCURADORA

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 71074 Nr: 3388-65.2010.811.0037

 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: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

(SUCESSORA DA SUBMARINO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3388-65.2010.811.0037 (Código 71074)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fl. 145, diga a parte requerida, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100492 Nr: 8312-22.2010.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122674 Nr: 5216-91.2013.811.0037

 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: MANOEL LEITE LOIOLA

 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:

 Processo nº 5216-91.2013.811.0037 (Código 122674)

 Vistos em correição.

Considerando que não há nos autos contestação de mérito, dê-se vista a 

parte requerida na forma do artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se a autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

dias, nos termos dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil.

Em seguida, tornem-me os autos conclusos.

 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.: 141381 Nr: 372-30.2015.811.0037

 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: DEJANIRA DIVINA DE JESUS

 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: 372-30.2015.811.0037 (Código 141381)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para informar 

se já esta recebendo o benefício, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se carta com aviso de recebimento.
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Intime-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.: 159232 Nr: 44-66.2016.811.0037

 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: JUSSARA IZABEL MARIUSSI BREANEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

INSTITUTO MUNIC DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV PÚBLICOS DE 

P.LESTE-IMPREV

 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:

 Processo nº: 44-66.2016.811.0037 (Código 159232)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação pela parte autora, 

consoante a certidão retro.

Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 190776 Nr: 4191-04.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SOUZA COLMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4191-04.2017.811.0037 (Código 190776)

Vistos em correição.

Analisando estes autos e o de código nº 131980, verifica-se que ambos 

possuem o mesmo pedido de liquidação de sentença. Assim, intime-se 

parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar qual feito deseja 

prosseguir.

Após, conclusos.

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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6522 Nr: 879-84.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUNES & CIA. LTDA, CARLOS 

ROBERTO ROSSATO, FABIANA SPIRANDELI C. ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES DA COSTA - 

OAB:3581-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 Processo nº 879-84.1998.811.0037 (Código 6522)

Vistos em correição.

 Ante a inércia da parte exequente, intime-a novamente, pessoalmente, 

através de seu representante legal, para promover o regular andamento 

do feito, em 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.

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.: 24265 Nr: 1102-61.2003.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISHI TELEINFORMÁTICA E ELETRONICA 

LTDA., NEIDE YOSHIMI NISHIMURA, YOSHIMI ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR, SÔNIA MARISA DIAS DIB - OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº: 1102-61.2003.811.0037 (Código 24265)

Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso do prazo para 

apresentação de resposta aos ofícios enviados às fl. 225/227.

Intime-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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32800 Nr: 1003-23.2005.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40823 Nr: 3300-66.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASA - FORNECEDORA DE ACESSÓRIOS S/A 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, URSULINA TONIOLO, PLINIO TONIOLO 

SCHMIDT, WALDEMARO SCHMIDT(ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:MT/6.605, MARCO SOUZA DE BARROS - OAB:11.682, 

OMAR KHALIL - OAB:MT/11.682, WILLIAM KHALIL - OAB:MT/6.487

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 45083 Nr: 668-33.2007.811.0037

 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: JOSE ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 Processo nº 668-33.2007.811.0037 (Código 45083)

Vistos em correição.

Considerando a documentação juntada às fls. 202/213, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-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 das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55350 Nr: 3025-49.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHNIC & MACHNIC LTDA ME, ADERSON 

MACHINIC, JAIRO MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 56113 Nr: 3668-07.2008.811.0037

 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: NATAL BONISI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA- PROCURADORA FEDERAL - MAT. 1585248 - 

OAB:OAB/MT 5319

 Processo nº: 3668-07.2008.811.0037 (Código 56113)

Vistos em correição.

Remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo, tendo em vista a 

manifestação de fls. 279/180.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61127 Nr: 953-55.2009.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCOPEL AUTO PEÇAS LTDA, JULIO CESAR 

LOPES DE OLIVEIRA, JOÃO LOPES DE OLIVEIRA, EFANIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 29 de janeiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 69801 Nr: 2109-44.2010.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2109-44.2010.811.0037 (Código 69801)

Vistos em correição.

Sobre as petições de fls. 97/99 e 100/101, diga a parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75450 Nr: 7765-79.2010.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sestílio Segundo Frison, ANGELIM DOS 

SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798

 Processo nº 7765-79.2010.811.0037 (Código 75450)

Vistos em correição.

Considerando o despacho proferido no RE 852.475, aduzindo que a 

necessidade de paralisação de processos afetos ao tema de 

imprescritibilidade apenas tem razão de ser quando este for o fundamento 

decisivo para a solução da demanda, bem como que o requerido SESTÍLIO 

levantou tal tese em sua defesa preliminar, MANTENHO o feito suspenso, 

conforme a decisão anterior.

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.: 106424 Nr: 5474-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - 

OAB:14.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5474-72.2011.811.0037 (Código 106424)

Vistos em correição.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, aduzindo, em síntese, a 

existência de omissão na decisão de fl. 227, vez que não teria se 

manifestado quanto ao desconto de valores recebidos por benefício 

inacumulável, bem como quanto à correção monetária a ser utilizada no 

cálculo exequendo.

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao embargante, vez 

que padece de omissão a decisão objurgada.

Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e DOU-LHES PROVIMENTO, apenas para sanar a omissão na decisão de 

fl. 227, fazendo constar:

“(...)

Remetam-se os autos novamente à Contadoria do Juízo, devendo os juros 

ser aplicados no patamar de 0,5% (por cento) por se tratar de Fazenda 

Pública.

Quanto a correção monetária aplica-se INPC até 29/06/2009, quando 

entrou em vigor a Lei nº 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação 

estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação de taxa 

referencial (TR) até 25/03/2015. Após esta data passará a ser aplicado o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Ainda, determino o desconto dos valores recebidos por benefício 

inacumulável.

Com a juntada dos cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias.”

 Publique-se. Registre-se. 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.: 115758 Nr: 6329-17.2012.811.0037

 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: SERGIO LUIS PASSUELO DOS SANTOS

 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 6329-17.2012.811.0037 (Código 115758)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fls. 121/122, diga a parte requerente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-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.: 122657 Nr: 5199-55.2013.811.0037

 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: AUGUSTO BARBOZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5199-55.2013.811.0037 (Código 122657)

Vistos em correição.

Sobre a petição de fl. 111, diga a parte requerida, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-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.: 142446 Nr: 882-43.2015.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADI LUIZ PICCININ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:MT/3517-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 882-43.2015.811.0037 (Código 142446)

Vistos em correição.

A garantia da execução é pressuposto para o recebimento dos embargos, 

a teor do disposto no artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, inexistindo 

viabilidade da dispensa judicial.

Destarte, ante a rejeição dos bens ofertados nos autos principais pelo 

embargado, intime-se a parte embargante para garantir a execução, sob 

pena de rejeição liminar, em 5 (cinco) dias.

Expirado o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

deliberações.

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.: 150547 Nr: 4651-59.2015.811.0037

 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: HELENA LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, EMERSON 

FERREIRA DOS SANTOS

 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: 4651-59.2015.811.0037 (Código 150547)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerente, pessoalmente, para informar 

se já esta recebendo o benefício, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Expeça-se carta com aviso de recebimento.

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.: 196564 Nr: 7193-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON SOUZA REIS, SIMONE DOS SANTOS, 

MARIA APARECIDA TRINDADE, SANDRA MARIA ORTIZ PASSINATO, DINA 

BENEDITA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 
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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:

 Processo nº 7193-79.2017.811.0037 (Código 196564)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 26/27, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo.

Sem prejuízo, renumerem-se os autos a partir das fls. 31.

 Intimem-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.: 6705 Nr: 363-64.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R A TONELLO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, OSVALDO 

ANTONIO DE LIMA - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE MORAES - 

OAB:202628/SP

 Processo nº 363-64.1998.811.0037 (Código 6705)

Vistos em correição.

DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

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.: 16571 Nr: 1743-20.2001.811.0037

 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: Devanir Demétrico Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB:3968/MT

 Processo nº 1743-20.2001.811.0037 (Código 16571)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38039 Nr: 581-14.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ANTÔNIO TOMAZETTI, ANA JULIETA 

PAZINATO TOMAZETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos vertidos na exceção 

de pré-executividade, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se e intime-se a parte exequente 

para trazer aos autos o cálculo atualizado de seu crédito, bem como dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44177 Nr: 6663-61.2006.811.0037

 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: BLDS, NLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6663-61.2006.811.0037 (Código 44177)

Vistos em correição.

Ante o teor da decisão juntada às fls. 162/163, defiro o petitório retro e 

determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal competente, 

com as nossas homenagens de estilo.

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.: 47482 Nr: 2801-48.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AÉCIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397, TATIANA RIBEIRO SOARES - OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7900/MT

 Processo nº 2801-48.2007.811.0037 (Código 47482)

Vistos em correição.

Defiro o pedido de fl. 106.

Proceda a Secretaria às anotações e alterações necessárias ao cadastro 

do advogado habilitado.

Sem prejuízo, considerando que o exequente comprovou o pagamento de 

diligência à fl. 108, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 105.

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 Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 47539 Nr: 2936-60.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO RUARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Custas processuais pela parte executada.Fixo honorários 

advocatícios em 10% do valor do débito fiscal, a serem pagos pelo 

executado em favor do advogado público, nos termos do artigo 85, §§2º e 

19, do Código de Processo Civil.Proceda-se ao levantamento de eventuais 

penhoras existentes e ao desbloqueio de contas.Após, certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do 

Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 48116 Nr: 3465-79.2007.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, WALMIR DE SOUZA, JOSÉ CARLOS FUGANTI, EZILIETE DI 

DOMENICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66004 Nr: 5798-33.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº: 5798-33.2009.811.0037 (Código 66004)

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que foi realizada a redistribuição do feito a 

esta Vara, todavia, de maneira equivocada.

Isto porque o fato de haver herança jacente não atrai a competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública, veja-se:

DECISÃO: ACORDAM os Magistrados integrantes da 12ª Câmara Cível em 

Composição Integral, em julgar procedente o conflito e declarar o Juízo da 

1ª Vara Cível da Comarca de Paranaguá o competente para processar e 

julgar a demanda. EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. 

INVENTÁRIO EM FORMA DE ARROLAMENTO. O ÓBITO DA ESPOSA DO 

FALECIDO APÓS A SUA INSTAURAÇÃO SEM NOTÍCIA DA EXISTÊNCIA DE 

SUCESSOR LEGÍTIMO, NÃO RETIRA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO A 

COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E DELIBERAR A RESPEITO DO 

PROCEDIMENTO DE ARRECADAÇÃO DE HERANÇA JACENTE, JÁ QUE 

NÃO DEIXA DE SE TRATAR DE MATÉRIA RELATIVA AO DIREITO 

SUCESSÓRIO. INTERESSE DO ESTADO QUE NÃO JUSTIFICA A 

REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA A VARA ESPECIALIZADA DA 

FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. (TJPR - 12ª C.Cível em Composição 

Integral - CC - 1364664-5 - Paranaguá - Rel.: Luiz Cezar Nicolau - Unânime 

- J. 03.06.2015, Data de Publicação: DJ: 1590 23/06/2015)

Assim, proceda-se à redistribuição imediata do feito à 1ª Vara Cível desta 

Comarca.

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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68634 Nr: 944-59.2010.811.0037

 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): GILBERTO JOSÉ CADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o 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 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo 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, 26 de janeiro de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 70772 Nr: 3084-66.2010.811.0037

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sestílio Segundo Frison, MARLI INES MARTINS, 

ANGELIM DOS SANTOS BARALDI, HENRIQUE ALEXANDRE GATTO, 

VAGNER DONIZETE JESUS DE SOUZA, SERGIO DENARDI, SANTO 

ÂNGELO BASSO, MILTON BISOGNIN, VALMOR EZEQUIEL DI DOMENICO, 

JOSÉ ALÉCIO MICHELON, DARCI OBERDAN DE SOUZA, GEOVANI 

HERBERTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLA TROMBETTA 

CADORE - OAB:MT 11.298, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, KELLY 

LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651, TATIANA PEGHIM 

MERENDI RIBEIRO - OAB:14.044- A

 Processo nº 3084-66.2010.811.0037 (Código 70772)

Vistos em correição.

Considerando o despacho proferido no RE 852.475, aduzindo que a 

necessidade de paralisação de processos afetos ao tema de 

imprescritibilidade apenas tem razão de ser quando este for o fundamento 

decisivo para a solução da demanda, bem como que os requeridos MARLI, 

ANGELIM, GEOVANI, DARCI, SANTO ANGELO, SERGIO, MILTON, JOSÉ e 

SESTÍLIO levantaram tal tese em suas defesas preliminares, MANTENHO o 

feito suspenso, conforme a decisão anterior.

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.: 100452 Nr: 8272-40.2010.811.0037

 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: EDSON LUIS PORTELA FABRICIO

 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.

 Processo nº 8272-40.2010.811.0037 (Código 100452)

Vistos em correição.

 Certifique-se quanto à intimação das partes, bem como quanto ao trânsito 

em julgado da sentença retro.

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.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106474 Nr: 5528-38.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCÉLIO FERREIRA CASTAÑON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5528-38.2011.811.0037 (Código 106474)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 158/159, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-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.: 108405 Nr: 7576-67.2011.811.0037

 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): RONELSO DONDÉ POLESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114368 Nr: 4782-39.2012.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LOPES LAURENTINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS OSVIANI - 

OAB:13920/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119192 Nr: 1578-50.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SAYOKO SASSAKI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, Regina Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Processo nº 1578-50.2013.811.0037 (Código 119192)

Vistos em correição.

Sobre a impugnação de fls. 126/131, diga a parte exequente, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de janeiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123708 Nr: 6272-62.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INOCÊNCIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:MT 14.192, GISELLE SAGGIN PACHECO - OAB:14129 

-A MT, Karolaine Vitoria Deniz Brasil - OAB:22658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6272-62.2013.811.0037 (Código 123708)

Vistos em correição.

Ante a certidão de fl. 134, remetam-se os autos ao competente Tribunal 

Regional Federal, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-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.: 126989 Nr: 9522-06.2013.811.0037

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECY JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, oficie-se ao ESTADO DE MATO GROSSO para que, no 

prazo 15 (quinze) dias, indique algum órgão público conveniado para 

realização da perícia.Em caso de inércia do ESTADO DE MATO GROSSO, 

NOMEIO, desde já, como perito judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, com sede 

na Rua Silverio Nadir Danielli, nº 240, sala 105, Centro, CEP: 78850-000, 

Primavera do Leste/MT, telefone: (66) 3498-6445, a qual deverá ser 

intimado para formular proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias (artigo 465, §2º, do Código de Processo Civil). Com a proposta de 

honorários, intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias, salientando-se que, em havendo concordância, 

bem como previsão orçamentária, deverá desde logo depositar o valor 

integral da verba honorária (artigo 95, caput e parágrafo único, Código de 

Processo Civil). O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, através de seus 

advogados, via DJE, de que terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico (artigo 465, 

§1º, Código de Processo Civil). Com o depósito dos honorários, intime-se o 

perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se 

a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de 

Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial fica 

estabelecido em 30 (trinta) dias. O prazo para apresentação do laudo 

pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos 

deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de 

Processo Civil).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 209 de 723



 Cod. Proc.: 127109 Nr: 94-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE LOGON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 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

 Processo nº 94-63.2014.811.0037 (Código 127109)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 176/177, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

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.: 127122 Nr: 107-62.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 107-62.2014.811.0037 (Código 127122)

Vistos em correição.

Sobre o cálculo de fl. 229, diga a parte executada, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-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.: 128392 Nr: 1310-59.2014.811.0037

 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: SORAIA VIDAL DE GOUVEIA GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº: 1310-59.2014.811.0037 (Código 128392)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão retro.

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.

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.: 129124 Nr: 1976-60.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECY JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINE OTTONELLI - OAB:MT 

17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA 

SILVA - OAB:MT 18.241-O, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT, 

WESLEY LEANDRO DAMASCENO - OAB:MT/14150-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 Processo nº 1976-60.2014.811.0037 (Código 129124)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129840 Nr: 2597-57.2014.811.0037

 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: SUZELEN FAGUNDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2597-57.2014.811.0037 (Código 129840)

Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para promover 

o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

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.: 135251 Nr: 6972-04.2014.811.0037

 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: LUCIANA PEREIRA DOMINGOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432/O, SUELEN CRISTINA VIANA CORA - OAB:MT/22342/O, 

VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, 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

 Processo nº 6972-04.2014.811.0037 (Código 135251)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 229/230, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159597 Nr: 223-97.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEILE SILVA DE JESUS

 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: ANDRE WILLIAM CHORMIAK - 

OAB:MT 14861, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:MT 15189-O

 Processo nº 223-97.2016.811.0037 (Código 159597)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162446 Nr: 1441-63.2016.811.0037

 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: MALVINA EICKHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1441-63.2016.811.0037 (Código 162446)

Vistos em correição.

Oficie-se ao ente pagador, solicitando informações sobre o RPV de fls. 

96/97.

 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.: 170295 Nr: 5356-23.2016.811.0037

 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: CASSIANO LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON GALINA - OAB:19927/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5356-23.2016.811.0037 (Código 170295)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174335 Nr: 7579-46.2016.811.0037

 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: FLÓRIDA CÂNDIDA PRAXEDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON SCHULTZ DE BARROS 

- OAB:22432, JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA - OAB:OAB/MT 

15787-O, Suelen Cristiana Viana Corá - OAB:22.342, VINICIUS EMIDIO 

CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA L. CORREA DA 

COSTA - OAB:11.509/MT, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Processo nº: 7579-46.2016.811.0037 (Código 174335)

Vistos em correição.

Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das partes, 

consoante a certidão de fl. 172.

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.

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.: 176549 Nr: 8814-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE ROGGIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8814-48.2016.811.0037 (Código 176549)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

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.: 178510 Nr: 9866-79.2016.811.0037

 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: ANA MADALENA DA SILVA SANTOS

 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:

 Processo nº 9866-79.2016.811.0037 (Código 178510)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 40, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

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.: 179249 Nr: 10244-35.2016.811.0037

 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: JOSELITA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:MT 18610, ROMULO DE ARAUJO FILHO - OAB:MT/ 

19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:MT/ 22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10244-35.2016.811.0037 (Código 179249)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113160 Nr: 4191-77.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRUTARIA DA RAQUEL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 4191-77.2012.811.0037, Protocolo 113160, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113188 Nr: 4218-60.2012.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL IMPORTADORA NOSSA 

SENHORA DE FÁTIMA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 4218-60.2012.811.0037, Protocolo 113188, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122948 Nr: 5488-85.2013.811.0037

 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: IVANILDA ALVES SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobre a impugnação à execução, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 122946 Nr: 5486-18.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA ORTOLANI CLEBIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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: Max Farias da Silva - 

OAB:16575, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Vistos em correição.

Sobre a impugnação à execução, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40842 Nr: 3318-87.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PEROBA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:PROCURADOR FED

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107184 Nr: 6286-17.2011.811.0037

 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): SEBASTIANA PEROBA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SALES TERTULIANO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SILVA 

NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119641 Nr: 2077-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORISLENE DA COSTA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina Macedo Gonçalves - 

OAB:505/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126864 Nr: 9390-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINE OTTONELLI - 
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OAB:MT 17.269, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 7265 Nr: 24-18.1992.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING - 

OAB:OAB/MT 5.741, MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

OAB:Proc. Estado, WYLERSON VERANO DE AQUINO SOUSA - 

OAB:3968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GUILHERME JUNIOR - 

OAB:MT 2615, REJANE PINHEIRO ANDRADE - OAB:3.891-MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40909 Nr: 3359-54.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.B. LIMIRO ME, JOÃO BATISTA LIMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A, REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento/devolução da carta 

precatória expedida nos autos.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente/exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60384 Nr: 198-31.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ NERY RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BLESSA SANT'ANA DE 

SOUZA - OAB:MT 12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 

7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120781 Nr: 3270-84.2013.811.0037

 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: Adércio Vilmar Reder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB:14218, Regina 

Macedo Gonçalves - OAB:505/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126815 Nr: 9345-42.2013.811.0037

 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: ELIANE DE FATIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobre a impugnação à execução, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 146467 Nr: 2762-70.2015.811.0037

 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): MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151562 Nr: 5066-42.2015.811.0037

 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): MARIA DO CARMO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:MT/ 2139680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163784 Nr: 2114-56.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Sobre a impugnação à execução, diga a parte exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4109 Nr: 366-19.1998.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUARIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, HUMBERTO 

SOUSA LIMA FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - 

OAB:, MARIA JOSE DO NASCIMENTO - OAB:3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE DO 

NASCIMENTO - OAB:3.813

 Vistos em correição.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao cumprimento/devolução da carta 

precatória expedida nos autos.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente/exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44304 Nr: 6792-66.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGES, FGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72354 Nr: 4669-56.2010.811.0037

 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: MARIA DO CARMO SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA 

NASCIMENTO - OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - 

OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:MAT.1553487

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 186045 Nr: 2044-05.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Autos código 186045

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 26/03/2018 às 13:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197689 Nr: 7628-53.2017.811.0037

 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): ALEXSANDER SILVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490

 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.Designo audiência de instrução e 

julgamento, para 07/03/2018 às 13:30 horas.Cite-se e se intime 

pessoalmente o acusado.Intimem-se o Ministério Público, os advogados, 

as testemunhas de acusação e de defesa.ALEXANDRE DELICATO 

PAMPADOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 109726 Nr: 8875-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA BORGES REIS - 

OAB:MT/13385, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDÉRIO - OAB:13057/MT, 

LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 Autos código 109726

 Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 15/03/2018 às 15:00 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201219 Nr: 8998-67.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Pinto - OAB:OAB-MT 

19.906

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.

Primavera do Leste-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201016 Nr: 8889-53.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN HIROSHI FUKUDA CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 162, § 4° do Código de Processo Civil, artigo 3° do 

Código de Processo Penal, provimento 52-2007-Corregedoria Geral de 

Justiça intimo o advogado do recuperando para manifestar sobre o cálculo 

de pena.
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Primavera do Leste-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 130911 Nr: 3494-85.2014.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619

 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, 15 de fevereiro de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 144690 Nr: 1895-77.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES WENED OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BADAN 

RODRIGUES AGUILAR - OAB:OAB/MT 15851

 Autos cód. 144690

Vistos.

1. Diante da justificativa apresentadas à fl. 275, nomeio a advogada Ana 

Carolina B. R. Aguilar – OAB n. 15.8510 para patrocinar a defesa dos 

acusados Volnei Rodrigues Castro e Diogo Cândido Amaral, a qual deverá 

ser intimada de tal nomeação a fim de retirar os autos em carga para 

apresentação de recurso de apelação, no prazo legal.

2. Após, tornem conclusos para sentença.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de fevereiro de 2018.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Edital

EDITAL N.º 003/2018

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DOUTOR ANDERSON 

CANDIOTTO, Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei,

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 

que o PROCESSO SELETIVO para Credenciamento de Conciliadores da 

Comarca de Sorriso, em conformidade com o Edital n. 001/2017,, datado 

de 09/10/2017, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico n. 10.121, 

disponibilizado no dia 16/10/2017,

Torna público que, a PROVA do PROCESSO SELETIVO DE CONCILIADOR 

que estava designada para o dia 18/02/2018 será APLICADA NO DIA 

18/03/2018 no mesmo local e horário (UNIC – Campus de Sorriso, Av. 

Noêmia Tonello Dalmolin, 2245, parque Universitário, Sorriso/MT, das 8:00h 

as 12:00h – horário local).

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico e afixado no átrio 

do Fórum.

Sorriso-MT, 12 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALVES GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

 

1004839-55.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 15 de fevereiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004698-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARIO AFONSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BRAZ MARIO AFONSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1004698-36.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006715-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO COPINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FOLETO GONCALVES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO)

ARNALDO GOMES FLORES JUNIOR OAB - MT0015362A-O (ADVOGADO)

 

1006715-45.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

impugnação aos embargos, no prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002901-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

1002901-25.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 
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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/ Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005621-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ROBERTO ZANOLLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

SOLISMAR ELOI BERLATTO (EXECUTADO)

 

1005621-62.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004113-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR MAGALHAES ANTUNES JUNIOR (AUTOR)

COLOMBO TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR GEHM (RÉU)

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (RÉU)

 

1004113-81.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000036-29.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000602-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DE 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)

 

Processo n º :  1000602-12 .2016 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE e REQUERIDA, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, haja vista 

o retorno dos autos da Superior Instância. Sorriso/MT, 15/02/2018. 

MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002279-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRIK MOCIR DE LIMA GOMES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que foi designado o dia 06/04/2018, 

às 10:00 hrs para a realização da perícia médica no fórum desta Comarca 

de Sorriso/MT. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006230-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESARLEI DAL PUPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA CUNHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006230-45.2017.8.11.0040 

AUTOR: CESARLEI DAL PUPO RÉU: SILVANO DA CUNHA Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda com 

Pedido de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Urgência 

Cumulada com Perdas e Danos, promovida por CESARLEI DAL PUPO, em 

desfavor de SILVANO DA CUNHA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Aduz o autor, em breve síntese, que no dia 23 de outubro de 2016 

celebrou contrato de compra e venda de veículo FORD RANGER XLT CD4 

no valor de R$ 90.000,00 com o requerido, sendo pago o valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com a entrega do veículo Fiat Strada a 

título de entrada, e o restante a ser pago em 18(dezoito) parcelas de R$ 

3.070,00 (três mil e setenta reais) cada uma, e mais R$ 18.000,00 (dezoito 

mil reais) a ser pago em 23/12/2016. Alega que após tomar posse do bem, 

o requerido deixou de efetuar o pagamento das parcelas, razão pela qual, 

ante a inadimplência, busca a rescisão contratual, bem como pugna pela 

concessão de liminar de reintegração de posse do veículo. Com a exordial 

encartaram-se os documentos de ID. 11009770 e seguintes. Determinada 

a emenda a exordial (ID. 11083604), comprovou-se sua retificação em ID. 

11118441 e seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
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probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

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

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

os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

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

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

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, fumus boni juris, 

repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Subsumindo-se ao caso em concreto, entendo 

que o requisito exigido não se encontram presentes, eis que nesta fase de 

cognição sumária não há como emprestar verossimilhança as alegações 

do autor, quanto mais antes de ouvir a parte contrária, eis que a presente 

ação demanda ampla análise probatória, bem como a manifestação do 

requerido poderá trazer fatos e provas contrários ao alegado, mesmo 

porque sequer houve a notificação do requerido (ID. 11009941). Ademais, 

o pleito liminar não merece prosperar, uma vez em dissonância com a 

jurisprudência majoritária, tratando-se de antecipação de mérito. Sobre o 

tema vejamos o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO 

JUDICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. É 

imprescindível a prévia manifestação judicial no caso de rescisão de 

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a 

resolução do contrato, ainda que exista cláusula resolutória expressa 

(princípio da boa-fé). Não cabe antecipação de tutela reintegratória de 

posse se ainda não foi resolvida avença, pois só depois disso é que 

poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho possessório 

(STJ - REsp 620787/SP). (AgR 22866/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

02/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016) Isto posto, INDEFIRO a 

expedição de mandado de reintegração de posse. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 09 de Abril de 2018, às 17h00min, a qual será 

realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), devendo o requerido 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. 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 Código 

de Processo Civil. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004979-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J PONCIANO COMERCIO DE CARNES LTDA (EXECUTADO)

 

1004979-89.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, e art. 1º da Ordem de Serviço n.º 

02/2016, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a Parte 

Exequente, para, no prazo de 05 dias, apresentar na Secretaria desta 1ª 

Vara de Sorriso/MT, o título executivo extrajudicial, objeto da presente 

execução, para fins de cadastramento e registro, através de carimbo 

próprio, na forma analógica do § 2º do art. 425, do NCPC, juntando o 

mesmo aos autos após tal providência. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002034-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON CESAR PUTTKAMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PARK SHOPPING SORRISO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002034.32.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Examinando 

detidamente os autos, bem como os embargos de declaração manejados, 

verifico a existência de equívoco quando da inserção no sistema PJE da 

decisão saneadora proferida nos autos, razão pela qual procede-se nesta 

oportunidade a inserção da decisão correspondente aos autos, senão 

vejamos: Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Kleyton Cesar Puttakammer em face de Park Shopping 

Sorriso, consoante fatos narrados na inicial inserida sob o Id. 6677379, 

instruída com os documentos que constam do Id. 66774333 e ss. 

Despacho inicial, Id. 6864893. A tentativa de conciliação restou infrutífera, 

consoante ata inserida sob o Id. 9453378. A seguir, juntou-se contestação 

e documentos apresentados pelo requerido, Id. 9650504 e ss. Impugnação 

à contestação, Id. 9800250. É o breve relato. Decido. Examinando 

minudentemente os autos em tela, verifica-se que em sede de preliminar, o 

réu alega a carência da ação por ilegitimidade ativa ad causam, eis que o 

veículo encontra-se em nome de Cleverson Wenke, o qual teria 

legitimidade para postular a indenização vincidada. Como se sabe, de 

acordo com o art. 1267 do CC, a transferência da posse e do domínio de 

veículo automotor se dá pela tradição, sendo o registro no órgão 

competente mera presunão de propriedade. Nessa esteira, mesmo 

estando o veículo registrado em nome de terceiro, evidente que não 

procede a preliminar de carência por ilegitimidade de parte do autor, razão 

pela qual, fica ela rejeitada. Relativamente à segunda preliminar arguida, 

qual seja, carência de ação por ilegitimidade passiva, vê-se que a matéria 

alegada é típica questão de mérito, não merecendo ser examinada nestes 

momento processual. Sendo assim, rejeita-se também a preliminar de 

carência de ação por ilegitimidade passiva. Inexistindo outras preliminares 

a serem examinadas, presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao disposto 

no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova deverá recair sobre os 

seguintes pontos controvertidos: responsabilidade civil do requerido; 

danos materiais e danos morais, entre outros que podem ser sugeridos 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios 

de prova admitidos em questão serão o documental e o testemunhal. Nos 

termos do art. 357, III do NCPC, haja vista que a relação em questão é 

tipicamente de consumo, sendo evidente a hipossuficiência técnica do 

autor frente à empresa-ré, inverto o ônus da prova em favor do autor, o 

que faço com fundamento no art. 6º, inciso VIII do CDC. Por entender 

conveniente, anoto que a inversão não afasta o dever da parte autora de 

fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito. Sem prejuízo do 

acima determinado, desde já, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de Abril de 2018, às 16h30min, ocasião em que, além do 

depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. 

Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem rol de testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 

4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Diante da inserção da decisão 

saneadora correspondente ao processo em epígrafe, restam prejudicados 

os embargos de declaração apreentados. Intimem-se. Às providências. 

Sorriso/MT, 09 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004731-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMALIA MARLI SEGSTTATER (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1004731.26.2017.8.11.0040 (PJE) Embargante: Paulo Eduardo 
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Vedana Dutra Embargada: Amália Marli Segsttater Vistos etc. Cuida-se de 

Embargos ofertados por Paulo Eduardo Vedana Dutra em relação à 

Execução que lhe promove Amália Marli Segsttater, ambos qualificados 

nos autos, pelas razões expostas na petição inicial (ID. 9842929), 

instruída com documentos (Id. 9842930 e ss.) Decisão inicial de 

indeferimento do benefício da Justiça Gratuita, bem como de recebimento 

dos embargos, porém, sem efeito suspensivo, Id. 9924149. Seguindo, o 

embargante informa e demonstra nos autos a interposição de Agravo de 

Instrumento, Id. 10323136 e ss. Juntou-se aos autos cópia da decisão 

proferida nos autos do AI 1011007.96.2017.8.11.0000, tendo a liminar 

vindicada sido deferida para determinar o sobrestamento do feito até o 

julgamento do mérito do recurso, Id. 10586194. Impugnação aos Embargos, 

Id. 10694851. A seguir, o embargante manifestou-se sobre a impugnação, 

Id. 11054442. O embargante/executado peticiona nos autos informando 

que o E. TJMT concedeu efeito suspensivo aos presentes Embargos, bem 

como deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando a devolução 

das máquinas agrícolas arrestadas ao embargante, requerendo, por fim, o 

cumprimento da decisão superior, Id. 11118880 e ss. Sobre o pedido 

acima, a embargada/exequente manifestou-se contrariamente, Id. 

11138530. É o breve relato. Decido. Examinando os autos em tela, verifico 

que a decisão inicialmente proferida por este Juízo a quo indeferiu o 

pedido de Justiça Gratuita, determinando assim o recolhimento das custas 

processuais, bem como recebeu os embargos à execução, todavia, sem 

efeito suspensivo. Da referida decisão, o embargante interpôs recurso de 

Agravo de Instrumento requerendo a atribuição o efeito suspensivo, para 

que seja deferida a suspensão liminar da decisão interlocutória e, no 

mérito, seja dado provimento ao recurso para determinar a restituição e 

manutenção de posse das máquinas agrícolas com o Agravante; a 

concessão da assistência judiciária gratuita e consequente recebimento 

dos embargos. Ao apreciar o recurso interposto, o Exmo Des. Relator 

deferiu a medida vindicada e concedeu o efeito suspensivo, para o fim de 

determinar o sobrestamento dos embargos à Execução, bem como 

suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do 

recurso. Pois bem. A despeito do requerimento formulado pela 

embargante, examinando a r. decisão proferida liminarmente nos autos do 

AI interposto, tenho que, s.m.j., inexiste ordem liminar devolvendo os 

maquinários agrícolas arrestados ao embargante/executado. Entende este 

Juízo que a decisão superior apenas concedeu o efeito suspensivo para 

evitar a extinção imediata dos embargos diante da ausência do 

recolhimento das custas processuais, nada mencionando sobre a 

devolução dos maquinários. Pelo exposto, deixo de atender o 

requerimento formulado pelo embargante e, desde já, determino a 

Secretaria que diligencie no sentido de obter informações sobre o 

julgamento do AI interposto. Intimem-se. Às providências. Às providências. 

Sorriso/MT, 09 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004550-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RIBEIRO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO PELICER OAB - SP110420 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY PREDIGER (RÉU)

ADRIANO PREDIGER (RÉU)

 

Autos nº 1004550.25.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Existência de Relação Jurídica c.c. Arbitramento e 

Cobrança ajuizada por Silvio Ribeiro de Azevedo em face de Adriano 

Prediger, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial (Id. 9710392), instruída com documentos (Id. 9711766 e 

ss.). Despacho inicial determinando o recolhimento das custas 

processuais e taxa judicia, Id. 9724543. Parte autora requer a juntada dos 

comprovantes de recolhimento, Id. 9733011 e ss. Pois bem. Recolhidas as 

custas processuais, recebo a inicial em todos os seus termos. Designo 

audiência de mediação para o dia 16 de Abril de 2018 às 10h00min, a qual 

será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da 

Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do 

e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se 

crível, devendo a requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, 

ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou 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. Às providências. Sorriso/MT, 09 de Fevereiro de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004445-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA GONCALVES FERRO (REQUERENTE)

G. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1004445.48.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de pedido 

de Alvará Judicial apresentado por Gabriel Ferro Lafin, representando por 

sua genitora Jucélia Gonçalves Ferro, ambos qualificados nos autos, para 

lavratura de contrato de compra e venda de imóvel urbano, conforme 

razões expostas na petição inicial que consta do Id. 9665826, instruída 

com documentos (Id. 9665835 e ss). Despacho inicial, Id. 9665977. Cota 

ministerial lançada sob o Id. 9827915, requerendo a emenda da inicial para 

inclusão do genitor também como representante legal do requerente. É o 

breve relato. Decido. Em conformidade com a cota ministerial, intime-se o 

autor para emendar o pedido, no prazo legal, na forma requerida pelo 

Parquet. Deverá ainda no mesmo prazo, fazer a juntada de cópia de todos 

os documentos hábeis a demonstrar sua alegação, como documentos 

pessoais, contrato social da empresa, alteração contratual, matrícula 

atualizada dos imóveis e respectiva avaliação mercadológica, entre 

outros, sob pena de indeferimento da inicial. Às providências. Sorriso/MT, 

09 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004158-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GARCIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1004158.85.2017.8.11.0040 (PJE) Requerente: Cleide Garcia dos 

Anjos Requeridos: Ville de France Veículos Ltda e outra Sentença/Decisão 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. 

Reparação de Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes e Pedido 

Liminar ajuizada por Cleide Garcia dos Anjos em face de Ville de France 

Veículos Ltda e Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda, todos 

qualificados nos autos, conforme razões expostas na petição inicial que 

consta do Id. 9242528, instruída com documentos (Id. 9346347 e ss). A 

decisão inicial lançada sob Id. 9599229 determinou o recolhimento das 

custas processuais. Petição requerendo a juntada dos comprovantes de 

recolhimento das custas processuais, Id. 9826349 e ss. É o breve relato. 

Decido. Situando a questão, diz a autora que no dia 09/06/2016 formalizou 

a compra do veículo descrito na inicial junto a primeira demandada, pelo 

valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme nota fiscal que 

acompanha a inicial. Tão logo efetuou a retirada do veículo, verificou que a 

cor não correspondia aquela previamente determinada, todavia, ante sua 

necessidade pessoal e profissional, resolveu aceitar o veículo. Segue 

dizendo que, em menos de 30 (trinta) dias da compra, com cerca de 1.560 

Km rodados, percebeu que o automóvel apresentava fortes e estranhos 
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barulhos, levando-o, então, até a assistência técnica localizada no 

Município de Sinop/MT, por cinco vezes entre o período de julho a 

outubro/2016. A despeito disso, o problema não restou sanado, o que 

obrigou a autora a procurar o Procon local, onde também não obteve êxito 

na solução do caso. Por estas razões, maneja a presente ação judicial 

requerendo liminarmente seja determinado às requeridas a imediata 

devolução do valor pago pelo veiculo, corrigido monetariamente pelo INPC. 

É o breve relato. Decido. Pois bem. Relativamente a tutela provisória de 

urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

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

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

os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte econômicamente hipossuficiente não puder 

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

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

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Como se vê, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, no caso, em caráter antecedente, é imprescindível 

a demonstração dos requisitos da plausibilidade das alegações ou 

probabilidade do direito, além da demonstração do perigo de dano 

irreparável ou risco ao resultado útil do processo. No particular, além de 

ausentes os requisitos suso mencionados, não se pode olvidar que o 

decurso do prazo decadencial do direito à restituição do valor 

desembolsado, eis que, ao tempo do ajuizamento da presente ação, isto é, 

em 14/08/2017 já havia decorrido o prazo decadencial de 90 (noventa) 

dias da descoberta do vício apresentado pelo veículo. Nesse sentido, 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. VÍCIO OCULTO. CAMINHÃO ZERO KM. DECADÊNCIA DO 

DIREITO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA OU À SUBSTITUIÇÃO DO 

VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DECISÃO MANTIDA. I - Em que 

pese o art. 18, caput e §1º, do CDC, confira ao adquirente do produto com 

defeito a faculdade de postular a restituição integral do valor 

desembolsado, o art. 26, II, §3º, da referida legislação, em contrapartida, 

assinala o prazo decadencial de 90 (noventa) dias da descoberta do vício 

oculto. Caso em que a última visita à oficina da concessionária demandada 

ocorreu em outubro de 2012. Assim, uma vez que o presente feito foi 

ajuizado somente em agosto de 2013, tem-se que decaiu a parte autora do 

direito de postular a restituição de todo o preço pago ou de substituição do 

bem por outro novo. No entanto, não há que se falar em prescrição da 

pretensão indenizatória, porquanto não implementado o prazo de trienal 

previsto no art. 206, §3º, IV, do CC/02. II - No caso concreto, evidenciado 

que a relação mantida entre as partes litigantes é de consumo,, incide a 

hipótese o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.07/90, a autorizar a inversão do ônus da 

prova. Hipótese em que se revela verossímil a alegação da empresa 

autora, vulnerável (tecnicamente) diante das requeridas. III - Por outro 

lado, como sabido, a inversão do ônus da prova não desonera o 

consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu 

direito (nos termos do art. 373, I, CPC/2015). Agravo de instrumento 

parcialmente provido. Unânime. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70075534099, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Dilso Domingos Pereira, Julgado em 29/11/2017) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DECADÊNCIA 

RECONHECIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU – IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO 

DANO MORAL – CINCO ANOS – ART. 27 DO CDC – RECURSO PROVIDO. 

“Escoado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II, 

do CDC, não poderá o consumidor exigir do fornecedor do serviço as 

providências previstas no art. 20 do mesmo Diploma - reexecução do 

serviço, restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço 

-, porém, a pretensão de indenização dos danos por ele experimentados 

pode ser ajuizada durante o prazo prescricional de 5(cinco) anos, 

porquanto rege a hipótese o art. 27 do CDC. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.” (REsp 683.809/RS, Rel. Ministro LUIS BENJAMIN, 

Antônio Herman; MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Comentários 

o Código de Defesa do Consumidor . 3 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

Editora Revista dos FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

20/04/2010, DJe 03/05/2010). (Ap 71321/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016) Vê-se portanto que, 

tendo decorrido o prazo decadencial para que a autora/consumidora 

postule a restituição da quantia paga pelo veículo descrito na inicial, 

evidentemente que a liminar vindicada nesse sentido merece ser 

indeferida, o que, todavia, não impede o prosseguimento da ação com 

relação ao pedido indenizatório pelos danos morais e materiais. Isto posto, 

com relação ao pedido de restituição do valor pago pelo veículo indefiro a 

tutela postulada e, desde já, reconheço a decadência do direito da autora 

e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso II do CPC c.c. art. 26, II, § 3º do CDC. Tendo em 

vista que o processo deve prosseguir com relação às demais pretensões, 

em consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 16 de Abril de 2018, às 

10h15min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 

regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ, 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. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Face o disposto no art. 344 do CPC, se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Sendo o caso, intimem-se 

pessoalmente membros do Ministério Público e da Defensoria Pública. 

Também sendo o caso, proceda o(a) gestor(a) judicial a devida 

identificação do processo (tarja e/ou anotação virtual), assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT. Por fim, cite-se e intime-se a parte ré, com as 

advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando 

que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo 

codex. Às providências. Sorriso/MT, 09 de Fevereiro de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002039-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIR ANTONIO ZEN (AUTOR)

REJANES JOANA POTRICH ZEN (AUTOR)

ANA CLECI ZEN BALESTRO (AUTOR)

OTACILIO ANIBAL BALLESTRO (AUTOR)

CLECERINA MARIA ZEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS SANTIAGO DE CARVALHO OAB - MS11336-B (ADVOGADO)

SERGIO LOPES PADOVANI OAB - MS14189 (ADVOGADO)

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER OAB - MS16485 (ADVOGADO)

REINALDO DOS SANTOS MONTEIRO OAB - MS18897 (ADVOGADO)

ELIANE RITA POTRICH OAB - MS7777 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDEMIR GUARESCHI (RÉU)

MARIVETE LODI GUARESCHI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002039.54.20178.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Monitória ajuizada por Adir Antonio Zen e outros em face de José Edemir 

Guareschi e outro, todos qualificados nos autos, asseverando serem 

credores dos requeridos da quantia de R$ 1.581.171,50 (um milhão, 

quinhentos e oitenta e um mil, cento e setenta e um reais e cinquenta 

centavos), representado por instrumento particular de declaração, Id. 

6678434. De pronto, indeferiu-se o pedido de Justiça Gratuita, 

determinando o recolhimento das custas processuais devidas, Id. 

8041035. Autores informam a interposição de recurso de Agravo de 

Instrumento, Id. 8685771 e ss. Decisão proferida nos autos do AI 

1006584.93.2017.8.11.0000, deferindo a tutela recursal a fim de conceder 

o benefício da gratuidade da justiça, Id. 9208061. No mérito, deu-se 

provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o 

benefício aos agravantes, Id. 10327453. Após devidamente citado, José 

Edemir Guareschi apresentou Embargo Monitório, Id. 10755292 e ss. 

Seguindo, os embargantes/requeridos apresentam relação de imóveis de 

propriedade dos embargados/autores, a fim de demonstram que não 

fazem jus ao benefício da Justiça Gratuita. Em atenção ao princípio do 

contraditório, intimem-se os autores/embargados para, no prazo legal, 
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manifestarem sobre os embargos monitórios apresentados, bem como 

sobre o pedido de revogação do benefício da Justiça Gratuita. Às 

providências. Sorriso/MT., 09 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004751-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZZIERO ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

MENIN ENGENHARIA LTDA (RÉU)

L DA SILVA - MADEIRAS - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO KHAMIS DIAS DA MOTTA OAB - SP184429 (ADVOGADO)

 

Autos nº 1004751.17.2017.8.11.0040 (PJE) Requerente: Ministério Público 

Estadual Requeridos: Da Silva Madeiras EPP e outros Vistos etc. Cuida-se 

de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de 

Da Silva Madeiras EPP e outros, consoante petição inicial que consta do Id. 

9858695 e documentos que a acompanham. Decisão inicial, Id. 9906314. A 

ré Menin Engenharia Ltda requer sua habilitação nos autos, Id. 10901317 e 

ss. A tentativa de conciliação restou frustrada, Id. 11003436. Seguindo, o 

MP informou nos autos que após citação da ré Menin Engenharia Ltda, 

firmou com a mesma TAC que requer a juntada aos autos, requerendo 

ainda sua homologação, nos termos do art. 515, III do CPC Nesta 

oportunidade, manifestou-se pelo regular prosseguimento da ação quanto 

aos demais demandados, Id. 11033708. A seguir, a ré Menin Engenharia 

Ltda requer a juntada do comprovante de transferência bancária que 

demonstra o cumprimento da cláusula primeira do TAC firmando, 

requerendo assim a extinção do processo com relação à sua pessoa, Id. 

11144870. É o breve relato. Decido. Preenchidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o acordo celebrando entre o Ministério Público Estadual e a 

requerida Menin Engenharia Ltda para que surta os regulares efeitos de 

legalidade, passando as cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) firmado integrar a presente sentença, a qual constitui título 

executivo judicial, nos termos do art. 515, III do CPC. Por conseguinte, com 

relação à ré Menin Engenharia Ltda, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, “b” também do CPC. 

Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e proceda-se a 

anotação devida no que pertine aos dados cadastrais no PJE. Certifique 

quanto a citação dos demais requeridos. Sendo o caso, diga a parte 

autora no prazo de 10 (dez) dias. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 09 

de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001736-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERENTE)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERENTE)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (REQUERENTE)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (REQUERENTE)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

RUBENS PIERONI CAMBRAIA OAB - SP257146 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - 038.548.109-89 (PROCURADOR)

 

Processo n º :  1001736-40 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR as PARTES, bem como o ADMINISTRADOR JUDICIAL, acerca da r. 

decisão proferida nos autos do AI n.º 1010550-64.2017.8.11.0000, que 

teve provimento para o fim de declarar que a presente impugnação foi 

apresentada de forma tempestiva, devendo o seu processamento ocorrer 

na forma legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000165-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA ROTTILI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 1000165-68.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005073-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO THOME & CIA LTDA - EPP (RÉU)

JOSE DENISNEUTO BENICIO DA CRUZ - ME (RÉU)

WALLACE DE BARROS OLIVEIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO 1005073-37.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do 

Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da 

Carta Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003121-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (IMPUGNADO)

RENATO ALVES DE FREITAS (IMPUGNADO)

MOACYR BATTAGLINI (IMPUGNADO)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (IMPUGNADO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (IMPUGNADO)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1003121.23.2017.8.11.00400 Impugnante: Banco Pan S/A 

Impugnadas: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda e outros Sentença 

com mérito Vistos em correição. Banco Pan S/A apresentou a presente 

Impugnação à relação consolidada de credores que consta dos autos de 

Recuperação Judicial requerida por Agroverde Agronegócio e Logística 

Ltda e outras, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, Id. 8253963, 

que veio instruída com os documentos que constam do Id. 8253981 e ss. 

Despacho inicial, Id. 8793308. Certidão de tempestividade de impugnação, 

Id. 8807431. Certidão de transcurso do prazo sem apresentação de 

contestação, Id. 9127467. Recuperandas noticiam que não foram 

regularmente intimadas e, ao final, requerem a reabertura do prazo para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 220 de 723



contestar a impugnação apresentada, Id. 9266994. Certidão Informativa da 

Gestora Judiciária, Id. 9271991. Manifestação do Administrador Judicial 

opinando pela declaração de nulidade da intimação na forma empreendida 

pela Secretaria, pugnando pela reabertura do prazo às Recuperandas, ao 

próprio Administrador Judicial, bem como ao MP, Id. 9276827. Antes 

mesmo do exame do pedido de nulidade das intimações, as Recuperandas 

apresentaram contestação à impugnação, conforme se infere do Id. 

9283819, que veio instruída com os documentos que constam do Id. 

9283821 e ss. Decisão judicial declarando a nulidade das intimações, 

oportunidade em que determinou a intimação do Administrador Judicial e, 

após, do MPE para manifestação nos presentes autos, Id. 9338132. 

Contestação e documentos apresentados pelas Recuperandas, Id. 

9447840 e ss. Manifestação do Administrador Judicial acerca da 

impugnação apresentada, Id. 9764404. Por fim, cota ministerial no mesmo 

sentido da manifestação do Administrador Judicial, conforme se infere do 

documento inserido no Id. 9826918. É o relato do necessário. Fundamento 

e Decido. Cuida-se de Impugnação à relação consolidada de credores 

apresentada nos autos da Recuperação Judicial da empresa Agroverde 

Agronegócio e Logística Ltda, aduzindo a Impugnante Banco Pab S/A, em 

apertada síntese, o seguinte: Prefacialmente, discorre sobre a 

tempestividade de sua impugnação, o que, não se discute diante dos 

termos da certidão que consta do Id. 9271991. Segue dizendo que, nos 

autos da Recuperação Judicial em apenso, as Recuperandas 

apresentaram sua lista de credores, na qual foi atribuído ao ora 

impugnante crédito no valor de R$ 23.726.536,59, relacionado na classe 

dos credores quirografários, sendo que, tanto o valor do crédito com o 

sua classificação foram mantidas na relação de credores apresentada 

pelo Administrador Judicial. Todavia, diz o Impugnante que seu crédito não 

deveria ter sido relacionado, uma vez que é garantido por alienação 

fiduciária de bens imóveis e cessão fiduciária de créditos e, portanto, 

cuida-se de crédito extraconcursal, nos termos do art. 49, § 3º da LRF. 

Salienta que os bens/créditos objeto da garantia fiduciária do Banco Pan 

S/A são suficientes para cobrir o seu crédito que, na data do pedido de 

recuperação judicial correspondia a R$ 27.724.319,00 (vinte e sete 

milhões, setecentos e vinte e quatro mil e trezentos e dezenove reais), o 

qual deve ser excluído da relação de credores apresentada ao Juízo 

Recuperacional. Subsidiariamente, em caso de não acolhimento da tese 

acima, requer o acolhimento da Impugnação para determinar a retificação 

do valor de seu crédito, visto que o acordo firmado previa a incidência de 

juros remuneratórios sobre o saldo da dívida confessada, o que não foi 

observado pelas Recuperandas e, bem mesmo pelo Administrador Judicial. 

Lado outro, ao se manifestarem sobre a Impugnação apresentada, as 

Recuperandas requerem, inicialmente, lhes seja concedido o benefício da 

Justiça Gratuita. Com relação ao crédito em voga, afirmam que, tendo o 

Impugnante ajuizado Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor 

das Recuperandas, processo este regist rado sob n º 

1123547-32.2015.5.23.0100 em trâmite perante a 38ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo, houve renúncia ao seu direito de proprietário 

fiduciário, houve alteração da classe do seu crédito à categoria de 

quirografário. Concluem requerendo a improcedência da Impugnação 

apresentada, mantendo-se o valor do crédito apresentado pelo 

Administrador Judicial, isto é, R$ 23.726.536,59 (vinte e três mil, 

setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), bem como a 

classe de crédito quirografário. Pois bem. Do exame dos documentos que 

instruem a inicial, resta inequívoco o crédito da impugnante para com as 

Recuperandas, o que, aliás, não constitui objeto de controvérsia. Também 

inexiste dúvida de que os imóveis objeto das matrículas nºs 16.193 e 

16.292 do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães foram dados em 

garantia fiduciária, bem assim que foi efetivada a Cessão Fiduciária de 

Títulos. Na verdade, a controvérsia a ser solucionada recai sobre a 

alegação de renúncia da garantia fiduciária em virtude de a Impugnante ter 

ajuizado Ação Executiva, cujo processo foi registrado sob nº 

1123547.32.2015.8.26.100, em trâmite perante 38ª Vara Cível da Comarca 

de São Paulo, o que, não se pode admitir, conforme será abaixo 

demonstrado. Com efeito, é perfeitamente possível ao credor fiduciário 

renúncias aos efeitos privilegiados que seu crédito lhe garante por força 

da legislação específica. Entretanto, de conformidade com o entendimento 

jurisprudencial e doutrinário majoritário, a garantia fiduciária somente pode 

ser renunciada de forma expressa, situação que não se opera no caso 

em exame. Por derradeiro, certo é que o ajuizamento de ação de 

execução individual não importa em renúncia à garantia fiduciária, como 

pretendem fazer crer as Recuperandas, já que, conforme dito acima, a 

renúncia dever ser expressa. Sobre o tema, já se pronunciou o STJ, 

conforme se infere abaixo: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CRÉDITO NÃO 

SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, 

DA LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE 

PENHORA ON LINE. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 

1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer 

que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 

vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), 

também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, as exceções que 

acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, 

normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da 

recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão 

do crédito e diminuindo o spread bancário: 2. A renúncia à garantia 

fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção 

da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 

do CC/2002). 3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da 

garantia fiduciária pelo credor, mas sim, em razão das circunstâncias do 

caso, como medida acautelatória, pedido de penhora do ativo até que as 

garantias fossem devidamente efetivadas. 4. Recurso especial não 

provido.” (REsp 1338748/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 28/06/2016) Nessa esteira, 

mantida a posição de proprietário fiduciário do Impugnante, cumpre acatar 

o pedido apresentado para o fim de seu crédito da lista de credores da 

Recuperação Judicial, eis que de natureza extraconcursal, na linha do que 

dispõe o art. 49, § 3º da LRF. Aliás, sobre o tema é válido transcrever 

ainda recentes julgados do nosso Tribunal Estadual, conforme segue: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – EMPRESA SUSCITANTE EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO 

FIDUCIÁRIO – BEM MÓVEL QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA 

NO § 3º DO ARTIGO 49 DA LEI DE Nº 11.101/2005 – COMPETÊNCIA DA 

VARA DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Da simples 

leitura do artigo 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, 

verifica-se que não se submete aos efeitos da recuperação judicial o bem 

móvel de credor titular de posição de proprietário fiduciário, prevalecendo 

os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. 2. 

Ainda que a motoniveladora seja essencial à sua atividade, fato é que há 

muito já se ultrapassou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do 

deferimento do processamento da sua recuperação judicial, tendo 

inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, sendo assim, não 

há que se aplicar a exceção contida no § 3º, do artigo 49, da Lei nº 

11.101/2005. (CC 149098/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE 

PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA COM REVISÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – 

CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL - SUSPENSÃO DO 

PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BENS DADOS 

EM GARANTIA FIDUCIÁRIA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 

SEUS SÓCIOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS 

BENS - NÃO SUBMISSÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA AOS EFEITOS 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PESSOAS FÍSICAS QUE NÃO SE 

BENEFICIAM DA LEI 11.101/2005 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO 

DEVEDOR REALIZADA, NO CASO, POR EDITAL - REGULARIDADE - 

CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL (ART. 49, § 3º, DALRF) - INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE 

INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E APONTAMENTO DE 

PROTESTOS EM NOME DOS SÓCIOS E AVALISTAS - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

Constatado que não houve a inobservância da previsão legal quanto ao 

referido ato de intimação por edital, já que demonstrado que os agravantes 

tinham conhecimento do procedimento administrativo, não impõe nesta 

seara recursal o reconhecimento da nulidade procedimental. Estando a 

empresa agravante em recuperação judicial, não atinge os 

avalistas/garantidores, já que o disposto na lei 11.101/2005, elenca que os 

efeitos concedidos a empresa não se estendem a eles. O entendimento 

predominante acerca do assunto, é que muito embora o presente crédito 

se encontre relacionado no quadro geral não estará necessariamente 

contemplado no plano de recuperação judicial e, ainda que esteja, não 
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está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, tais como a suspensão da 

execução, a novação pelo Plano aprovado, ou a participação na 

Assembleia. “[...] Não é possível proteger os sócios da empresa 

recuperanda da continuidade do procedimento de consolidação da 

propriedade dos bens que eles deram em garantia a contrato de alienação 

fiduciária inadimplido, já que a dívida dos sócios não se inclui na 

recuperação judicial e o processo recuperacional não projeta efeitos 

sobre a propriedade fiduciária”. (AgR 103551/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2016, Publicado no 

DJE 12/09/2016)[...]” O deferimento do processamento da recuperação 

judicial não atinge o direito material dos credores. Se o pedido de 

recuperação judicial se encontra em fase de processamento, não há que 

se falar em exclusão e/ ou suspensão dos registros do nome do devedor 

nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (AI 

25930/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 

06/02/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

VÍCIOS DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA - CREDOR DE CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO 

– EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3º, 

DA LEI Nº 11.101, DE 2005 - EXCEÇÃO CONFIGURADA – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a 

cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de 

crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se 

sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, 

da Lei nº 11.101/2005. 2. A exigência de registro da propriedade fiduciária 

em cartório do domicílio do devedor tem como finalidade ser oposto a 

terceiros. Entre as partes, as avenças devem prevalecer até mesmo 

independentemente de registro. (AI 109204/2016, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) Como se vê, por se tratar de 

assunto com expressa previsão legal, dúvidas não subsistem no sentido 

de que o crédito da Impugnante, garantido por alienação fiduciária, 

constitui crédito extraconsursal não sujeito ao processo recuperacional. 

Para concluir, é oportuno deixar anotado que, conforme apontado pelo 

Administrador Judicial em sua manifestação que consta dos autos, ainda 

que a garantia fiduciária tenha sido prestada por terceiro, perfeitamente 

aplicável o disposto no art. 49, § 3º da LRF. Por fim, urge examinar o 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelas Recuperandas, o qual, não 

merece ser acolhido, mesmo porque, o valor das custas e eventuais 

honorários advocatícios afigura-se mínimo se comparado ao valor 

atribuído à causa principal pelas Recuperandas. Outrossim, o fato de se 

encontrarem em Recuperação Judicial não enseja, por si só, à 

hipossuficiência das Recuperandas, as quais, por se tratarem de pessoas 

jurídicas com finalidade lucrativa, devem provar que não possuem 

condições de arcar com os encargos dos processo, o que não ocorre no 

caso em apreço, sendo imperioso o indeferimento do pedido de Justiça 

Gratuita. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a Impugnação apresentada pelo 

Banco Pan S/A para o fim de determinar a exclusão do seu crédito da lista 

de credores que consta do processo recuperacional em apenso, visto ser 

inequívoca sua natureza extraconcursal, o que faço com fundamento no 

art. 49, § 3º da LRF e, por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno as 

Recuperandas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

assim honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do atual CPC. Pelas razões e 

fundamentos expostos anteriormente, indefiro às Recuperandas o 

benefício da Justiça Gratuita. Transitada em julgado a presente sentença 

e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se e 

arquive-se o presente processo. Após, intime-se o Administrador Judicial 

a, transitada em julgada a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 

22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO 

GERAL DE CREDORES, providenciando a publicação de novo edital de 

exclusão do crédito da impugnante, conforme determinado nesta decisão. 

P.R.I.C. Sorriso/MT, 14 de Setembro de 2017. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003121-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE LOPES OAB - SP160896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (IMPUGNADO)

RENATO ALVES DE FREITAS (IMPUGNADO)

MOACYR BATTAGLINI (IMPUGNADO)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (IMPUGNADO)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (IMPUGNADO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (IMPUGNADO)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº: 1003121-23.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar o Administrador Judicial a, transitada em 

julgada a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea 

“f”, ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE 

CREDORES, providenciando a publicação de novo edital de exclusão do 

crédito da impugnante, conforme determinado nesta decisão. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002199-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FERNANDO BRUGNEROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo nº: 1002199-79.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar o Administrador Judicial para a retificar o 

quadro geral de credores, providenciando a publicação de novo edital de 

exclusão do crédito, conforme reconhecido nesta decisão, na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05,. 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000248-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOMINGOS AQUINO (AUTOR)

LEONILDES MARCELINO (AUTOR)

ABEL GARCIA DA SILVA (AUTOR)

MARIA ELENA PORTO GARCIA (AUTOR)

GUSTAVO CELESTINO PALOSCHI (AUTOR)

VITORIO GARCIA DA SILVA (AUTOR)

GIOVANI MARCELLO PALOSCHI (AUTOR)

IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

WENDEL DE SOUZA GIROTTO (RÉU)

ROSANE OLIVEIRA (RÉU)
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EDILEUZA SOUZA SANTOS (RÉU)

 

Processo nº: 1000248-16.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1004225-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL VALDEMAR RAMOS (DEPRECADO)

 

1004225-50.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003256-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARELY LEBRE ROSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

 

1003256-35.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141018 Nr: 11116-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA.

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 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%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42765 Nr: 5546-89.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCONCEIÇÃO LTDA, FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-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, INTIMAR a PARTE 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO PARA FINS DO 

ARTIGO 517 e seus paragrafos, CPC, para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40060 Nr: 2921-82.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO PARA FINS DO 

ARTIGO 844, CPC, para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40997 Nr: 3806-96.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO PARA FINS DO 

ARTIGO 517 e seus paragrafos, CPC, para as devidas providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115836 Nr: 6965-03.2014.811.0040

 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: RENICE RAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN GLÓRIA ARRIAGADA 

ANDRIOLI - OAB:PR 20668, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICDHOSKI - 
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OAB:18.603B, EMILIANA SILVA SPERANCETTA - OAB:PR 22.234, 

GIOVANI GIONÉDIS - OAB:PR 8128, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16.691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES BOZELLI - 

OAB:20.949

 Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR a requerida ao: I) pagamento dos 

danos materiais, que se referem ao conserto do veículo efetivamente pago 

pelo autor, devendo tais valores serem apurados por liquidação de 

sentença , nos termos do art. 509, NCPC; II) pagamento da quantia de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, o qual 

deve ser atualizado com correção monetária pelo INPC desde a presente 

data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora na forma do art. 406 do Código 

Civil desde a citação.Condeno a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e, ainda, dos honorários advocatícios que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 4º do CPC.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do NCPC.DECLARO PUBLICADA a 

presente sentença com a inserção no Sistema PJE. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ.INTIMEM-SE.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente CERTIFICADO nos 

autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.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.: 133687 Nr: 7273-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

ALICE MARIA BINSFELD, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK 

CHRISTINA BINDE MARTINS, DIOGO RICARDO BAVARESCO, JOSÉ 

FLÁVIO, GISELE PAULA CELLA BAVARESCO, D'AQUINO JOSE BORGES 

DE FREITAS

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

SHCAIRA - OAB:20495/A, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:65216, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO R 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS 

- OAB:16691-A/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 efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 7.700,00, devendo 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, outras informações podem ser encontradas 

no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 41507 Nr: 4308-35.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO PARA FINS DO 

ARTIGO 517 e seus paragrafos, CPC, para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81924 Nr: 783-06.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENICE RAITER, PATRICIA RAITER, VALQUIRIA RAITER, 

CRISTIANO RAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ANGELO LUNARDELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO PARA FINS DO 

ARTIGO 844, para as devidas providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 82363 Nr: 1248-15.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CIVIERO, GDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DABOIT LTDA, DOUGLAS 

DABOIT, PAULO DABOIT, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, SIDNEY JOSÉ MATIOTTI - OAB:SC/3554, 

SIDNEY JOSÉ MATIOTTI - OAB:3554/SC

 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 acerca do cumprimento integral do acordo.

 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 n° 3582-51.2013.811.0040 – Código Apolo: 100779.

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de penhora online, INTIME-SE a parte 

exequente para apresentar memória de cálculo atualizada do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 No mais, diante da informação constante no ofício de fl. 141, INTIME-SE a 

parte exequente para informar o número de CPF pertencente ao 

executado Jhonny Pereira da Silva.

 Após, 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.: 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: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11.032, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 
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OAB:20.089/O, MATEUS MENEGON - OAB:OAB/MT 11.229-B

 Autos n° 5411-96.2015.811.0040 – Código Apolo: 130137.

 Vistos etc.

 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Novo Código de Processo 

Civil, visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 12 de Junho de 2017, às 08h00min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 14 de Fevereiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 144354 Nr: 1046-62.2016.811.0040

 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: VALDENIR LUIZ GASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN DIOR VILLAVICENCIO, NILCI MARLI 

RHODEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FERNANDA RÉQUIA - 

OAB:20.113, DIEGO PIVETTA - OAB:16725, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-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 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar as Partes de que 

foi alteradso/designado o dia 06/04/2018, às 11:30 horas, no Fórum da 

Comarca de Sorriso/MT, para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44088 Nr: 1210-08.2008.811.0040

 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: EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA 

BARBIERI STARLICK, EVANDRO CESAR KLEIN, ANGELA JUSSARA 

HOPPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB: 8.911/MT, Victor Adriani Ananias - OAB:21268/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SABAINI CENTENARO 

- OAB:74533, JOÃO LUIZ CENTENARO - OAB:8.141/B

 Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de aplicar, nos contratos objeto desta lide, limites na cobrança de juros 

remuneratórios (12% a.a.), de mora (1% a.a) e multa (limites do art. 412, 

CC), conforme comandos desta decisão e; condenar o requerido ao 

pagamento, de forma simples, de eventual diferença entre o valor exigido 

e o que será calculado nos termos desta sentença, por meio de liquidação 

de sentença, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC 

desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora a partir da 

citação, fazendo-o com resolução de mérito, fundamentado no art. 487, 

inciso I do Novo Código de Processo Civil.Tendo em vista que houve 

sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento proporcional 

das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes 

no importe de 10% sobre o valor da causa, dos quais caberá aos autores 

o pagamento de 50% e, o restante, isto é, 50%, ao réu, nos termos do art. 

86, do NCPC. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do 

Provimento n° 42/2008/CGJ.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente 

certificado, AO ARQUIVO, com as anotações e baixas de estilo.Às 

providências.Sorriso/MT, 06 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.: 82571 Nr: 1479-42.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES GIROLETTI, ANTONIO MILTON DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO LUIS MORAES DA 

SILVA - OAB:, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - 

OAB:31694/PR, KELLEN CRISTINA BOMBONATO SANTOS DE ARAUJO 

- OAB:36778-PR, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT

 Certifico e dou fé que revendo os presentes autos constatei que, por 

equívoco desta Secretaria o valor cobrado pela perita constou de forma 

parcial, sendo que o valor total é de R$ 10.840,00, tendo sido efetuado o 

pagamento de R$ 1.440,00, restando ainda a pagar o valor de R$ 

9.400,00, conforme consta ás fls. 550/552. Assim, 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 DO VALOR TOTAL DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS, no importe de R$ 10.840,00, bem como, em 

havendo concordância, recolher o valor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 50102 Nr: 425-12.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS, TTSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE MOLAS SORRISO LTDA - ME, 

RAFAEL TRAVAGIN BAZANELLA, VIDA SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A, NADIR 

GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 SP, THIAGO DOMINGUES 

SIQUEIRA - OAB:11004-B

 Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de devolução em dobro dos 

valores cobrados e pagos.No mais, considerando que não foi 

oportunizada a parte executada se manifestar quanto os novos cálculos 

apresentados (fls. 532/537), DETERMINO a sua intimação para tanto, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias.Prosseguindo, cumpre-me analisar o 

pedido de levantamento dos valores depositados espontaneamente pela 

executada Mafre Vera Cruz Seguradora S/A (fls. 450/451), do qual 

assevera que 50% (cinquenta por cento) cabe à exequente Eliane da Silva 

Santo e o remanescente à menor Thafilla Thawany Santos Cardoso, que 

permanecerão depositados em juízo.Requerem ainda, que do valor 

corresponde à menor seja deduzido o valor relativo aos honorários 

contratuais, os quais correspondem a 30% (trinta por cento) do valor 

depositado.Em se tratando de valor incontroverso, DEFIRO a expedição de 

alvará judicial para levantamento do percentual de 50% (cinquenta por 

cento) do valor depositado nos autos, pertencentes à exequente Eliane da 

Silva Santos, bem como de 30% (trinta por cento) do montante relativo à 

menor Thafilla Thawany Santos Cardoso para pagamento dos honorários 

contratuais, devidamente comprovados pelo contrato encartado às fls. 

457/458, devendo o remanescente permanecer depositado em Juízo, em 

consonância com o determinado na sentença proferida nos autos.Após o 

decurso do prazo para interposição de recurso em face desta decisão, o 

que deverá ser certificado pela Secretaria da Vara e, manifestação do 

Parquet, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação.Sem prejuízo, 

INTIMEM-SE as exequentes para manifestarem-se quanto a eventual 

requerimento em relação à executada Mafre Vera Cruz Seguradora S/A, 

anotando que a inércia será entendida como concordância com a extinção 

em face da mesma.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 05 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.: 100169 Nr: 2892-22.2013.811.0040

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

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Autos nº 2892-22.2013.811.0040 - Código Apolo: 100169.

Embargos de Declaração

 Vistos etc.

 Trata-se de embargos de declaração, pretendendo o embargante a 

análise de premissa, na qual alega que houve erro na sentença publicada 

nos autos, eis que a mesma não possui similitude de partes.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO.

 Pois bem. In casu, os embargos manejados merecem acolhimento, eis que 

a sentença lançada no Sistema Apolo não guarda relação com o presente 

feito, haja vista que lançada equivocadamente.

 Assim, considerando que o embargante atribuiu à causa o valor lançado 

na ação executiva, CONHEÇO DOS EMBARGOS, lhes dando 

PROVIMENTO, determinando o correto lançamento da decisão proferida 

em 07/11/2017, a qual se acha encartada à fl. 278, cujo teor é o seguinte:

 “Vistos etc.

 INDEFIRO o pleito de fl. 276-277, eis que referido encargo é incumbência 

do exequente.

 Sendo assim, INTIME-SE para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

dias.

 Cumpra-se.

 Às providências.”

 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.: 102693 Nr: 5638-57.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EODAFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: eli - OAB:16716-MT

 Autos nº 5638-57.2013.811.0040 - Código Apolo: 102693.

 Vistos etc.

 CUMPRA-SE integralmente a decisão proferida à fl. 155/155-v, 

procedendo, contudo, a inserção do nome do executado/devedor junto 

aos órgãos de proteção ao crédito através do Sistema SERASAJUD.

 No mais, considerando que a exequente é assistida pela Defensoria 

Pública, ABRA-SE VISTA à DPE para manifestação, requerendo o que 

entender de direito.

 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.: 144923 Nr: 1376-59.2016.811.0040

 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: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CLAUDINO 

FRANCIO/CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA SÃO JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAELI ARTIGOS E VESTUÁRIO LTDA 

(UNIFORME 1000 CORES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY 

BERTOLDO MORES ALVES - OAB:20483/O, RENATO TENORIO ALVES - 

OAB:20017/O

 Dessa feita, necessária a retificação da referida sentença, a fim de que 

passe a constar o seguinte na parte dispositiva: “Em consequência, julgo o 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Novo Código de Processo Civil. CUSTAS e HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, na forma aventada pelas partes.” Sendo assim, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS ofertados, lhes dando PROVIMENTO, fazendo 

constar da sentença as deliberações aqui exaradas. INTIME-SE. 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.: 13230 Nr: 317-27.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO LTDA - 

COOPERSORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILAR PACÍFICO TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, JONATHAN 

APOLONIO GOES FILGUEIRA - OAB:15.115/MT, MATEUS MENEGON - 

OAB:11 229-B-MT

 Autos nº 317-27.2002.811.0040 – Código: 13230.

 Vistos etc.

 Considerando que o feito não pode permanecer suspenso por tem 

indeterminado,

 DEFIRO o pleito de suspensão postulado à fl. 222.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 94152 Nr: 5834-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A, ANNILEIDY CORDEIRO 

SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNILEIDY CORDEIRO SOUSA, HSBC BANK 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359B, 

FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, NATALIA HONOSTORIO 

DE REZENDE - OAB:13.714, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-A, MARCELO 

FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:7868-A

 Autos nº 5834-61.2012.811.0040 (Cod. 94152)

Vistos etc.

Defiro parcialmente o pedido de levantamento dos valores depositados em 

juízo em favor do exequente, apenas quanto ao depósito de fl. 309, tendo 

em vista se tratar de valor incontroverso. Sendo assim, EXPEÇA-SE o 

competente alvará para tanto.

Ademais, previamente a análise da impugnação apresentada às fls. 

312-322, INTIME-SE a parte requerida para manifestar-se no prazo legal.

Após, conclusos.

Às providências.

Sorriso, 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
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 Cod. Proc.: 102006 Nr: 4930-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI FRANCIO, ADRIANA ZIBETTI FRANCIO, LUCIANE 

FRANCIO GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA, RAFAELE FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, KAMILL 

SANTANA CASTRO E SILVA - OAB:11887-B, LUANA DE ALMEIDA E 

ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, MARCELO SALVI - OAB:40989, 

WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Autos nº 4930-07.2013.811.0040 - Código Apolo: 102006.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 258, em substituição, NOMEIO como perito do juízo 

GUILHERME MARTINI, cadastrado no banco de peritos do TJMT, conforme 

ficha cadastral em anexo, o qual deverá ser intimado para apresentar 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, CUMPRA-SE na conforme determinado na decisão proferida às 

fls. 204/205.

 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.: 119960 Nr: 10324-58.2014.811.0040

 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: DPDEDMG, JSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE FIGUEIREDO 

PAGOTTO - OAB:20983/O

 Isto posto, HOMOLOGO o acordo entabulado por JESSE SMILE DANIEL e 

MEIRIDIAN SILVA GOMES DANIEL, ambos devidamente qualificados e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente 

procedimento, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do Código de 

Processo Civil e o faço para o fim de DECRETAR o DIVÓRCIO do 

mencionado casal, anotando que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja: MEIRIDIAN SILVA GOMES.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO 

o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. DISPENSADA a 

intimação das partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT 

inserido pelo Provimento nº 20/2007/CGJ.Decorrido o prazo recursal, 

EXPEÇAM-SE os ofícios pertinentes.Oportunamente, ARQUIVEM-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 06 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.: 146967 Nr: 2476-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVINO MARIANI, DIRCEU JOSÉ BALESTRIN, 

ZENIR DE FÁTIMA BALESTRIN, HELENA MARIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2476-49.2016.811.0040 – Código Apolo: 146967

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de busca em sistema ANOREG, tendo em vista que 

referido pleito é encargo do exequente.

Do mesmo modo, INDEFIRO o pedido de busca via INFOJUD, eis que a 

parte exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à 

sua disposição para localizar bens de propriedade do executado.

 Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que de direito.

 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.: 175391 Nr: 6360-52.2017.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . S E M  C U S T A S  e  H O N O R Á R I O S 

ADVOCATÍCIOS.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 

praxe.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT., 05 de Fevereiro de 2018.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003313-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA TABAI LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PORFIRIO MARTINS DE MENEZES COSTA OAB - RS71352 

(ADVOGADO)

GUILHERME WURTH SIMON OAB - RS80731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA MARQUES (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL, REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREIITO, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA COMO DETERMINA AS NORMAS DA CORREGEDORIA.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003949-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON EMPRESA BRASILEIRA DE CONST COM E IND LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA RODRIGUES (RÉU)

 

Autos nº: 1003949-19.2017.8.11.0040 Requerente: EMBRACON - Empresa 

Brasileira de Construção, Comércio e Indústria LTDA. Requerido: 

Desconhecido. Vistos, etc. Ajuizada ação de reintegração de posse 

contra pessoa desconhecida, foi deferida a liminar, sendo que, no ato da 

citação, foi identificada a pessoa ocupante da área pelo Oficial de Justiça 

como sendo MARIA ANTÔNIA RODRIGUES (ID n° 9301142 e 9376624). 

Assim, devidamente identificada, PROCEDA-SE a alteração do polo 

passivo, incluindo-a como parte requerida nos autos. Após, DÊ-SE vista a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificar as provas que 

ainda pretende produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário. 

Sorriso/MT, 30 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000039-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON DUTRA DE ALMEIDA (RÉU)

ROSANA CRISTINA COVRE DUTRA DE ALMEIDA (RÉU)

CONSTRUTORA NIPPO LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003451-20.2017.8.11.0040

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:

ADEMAR FERREIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA O RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005698-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALD RUDA RENNER OAB - MT0002808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA NO PRAZO LEGAL REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002831-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

H. A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. H. A. (REQUERIDO)

 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, por seu procurador, via DJE, 

de conformidade com o último despacho, para comparecer em AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO NO DIA 13/03/2018 ÀS 09H NO CEJUSC desta comarca.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001887-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. (REQUERIDO)

P. D. S. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

INTIMAR a parte autora, por seu procurador, via DJE, para AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO a ser realizada no dia 13/03/2018 às 08h30 - CEJUSC desta 

comarca.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003759-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEITE DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1003759-90.2016.8.11.0040 Autor: Jose 

Leite dos Santos Réu: Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito comum, pleiteada por Jose 

Leite dos Santos e face de Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.. No id 4588487, foi determinada à parte a autora a emenda à 

inicial. Ao id. 4833724, o requerente emendou a inicial, por sua vez 

apresentando informação apenas no que tange a ausência de 

descendentes do de cujus. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, a 

requerente foi regularmente intimada para emendar a inicial nos termos do 

art. 4º da Lei 6.194/74, devendo para tanto informar a existência ou não 

de ascendentes ou descendentes do de cujus, considerando que o 

requerente é irmão deste. De sua vez, o requerente emendou a inicial 

informando apenas que seu irmão, não deixou descendentes, nem 

cônjuge , deixando de informar quanto a existência de ascendentes. 

Verifica-se por sua vez que tal informação é necessária ao deslinde do 

feito, já que o artigo art. 4º da Lei 6.194/74 remete ao art. 792, do CC, o 

qual determina que “o capital segurado será pago por metade ao cônjuge 

não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, 

obedecida a ordem da vocação hereditária”. De certo, na ausência de 

cônjuge e descendentes o próximo da linha de sucessão seriam os 

ascendentes, e somente na ausência desses os colaterais, conforme art. 

1829, do CC. Por sua vez, o requerente devidamente intimado, deixou de 

informar nos autos a ausência de ascendentes do de cujus, que tornaria 

possível sua legitimidade para figurar o polo ativo da presente demanda. 

Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma 

processual. Custas pelo requerente, de sua vez, suspendo sua 

exigibilidade, uma vez que concedo os benefícios da gratuidade da justiça. 

Sem condenação em honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Sorriso/MT, 22 

de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000415-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MATTANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000415-04.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: ADRIANO MATTANA Autos n. 

1000415-04.2016.8.11.0040 Exequente: Fiagril Executado: Adriano 

Mattana Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito comum, ajuizada por 

Friagril, em face da Adriano Mattana, objetivando o pagamento de R$ 

5.365.231,06 (cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, duzentos e 

trinta e um reais e seis centavos), referente ao “Instrumento Particular de 

Transação e Novação de Dívida”, celebrado em 30 de maio de 2014. Ao id. 

11255305, juntou-se acordo celebrado entre as parte, onde pugnam por 

sua homologação. Vieram os autos conclusos. DECIDO. O instrumento do 

acordo (id. 11255305) está em ordem, e, pois, apto a merecer 

homologação. Desse modo, considerando a manifestação de vontade das 

partes, HOMOLOGO o acordo por elas celebrado, pelo que JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma acordada. 

Ante a renúncia ao prazo recursal pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos, 

com as baixas de praxe. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001711-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001711-61.2016.8.11.0040 Exequente: Por do Sol Urbanizações 

LTDA e Dalla Valle & Dalla Valle TLDA – EPP. Executado: Euclides Pereira 

Neves. Vistos etc. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

ajuizado por Por do Sol Urbanizações LTDA e Dalla Valle & Dalla Valle 

TLDA – EPP em face de Euclides Pereira Neves. As partes informaram nos 

autos que transacionaram quanto ao objeto da presente ação, pugnando 

pela sua homologação e suspensão até o efetivo pagamento total da 

dívida confessada, que tem data final em 11/02/2019 (ID n° 10275989). É o 

necessário relatório. DECIDO. Considerando a manifestação de vontade 

das partes exarada conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o novo acordo judicial celebrado entre as partes, 

uma vez que são elas maiores, capazes, estão regularmente 

representadas e os direitos em questão são disponíveis. Nos termos do 

artigo 922, caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até o decurso do 

prazo para o integral cumprimento do débito (11/02/2019). Decorrido o 

prazo de suspensão, DÊ-SE vista ao exequente pelo prazo de 05 (cinco) 

dias. Após, com ou sem manifestação, venham conclusos. REMETAM-SE 

os autos ao arquivo provisório, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o artigo 1.181 da CNGC. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000167-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECI PEREIRA BELEM (REQUERIDO)

 

Autos nº: 10000167-04.2017.8.11.0040 Autor: BV Financeira S/A Crédito 

– Financiamento e Investimento. Requerido: Aleci Pereira Belém. Vistos 

etc. Trata-se de ação pelo rito especial, ajuizada por BV Financeira S/A 

Crédito – Financiamento e Investimento e Aleci Pereira Belém. Foi 

determinada à parte a autora a emenda a inicial (ID n° 4749930), quanto ao 

recolhimento das custas iniciais. O requerente emendou a inicial (ID n° 

4936988), todavia, se limitou a apresentar somente o pagamento das 

custas judiciais. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Preceitua o art. 321 do Estatuto Processual Civil: Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. No caso, a requerente foi 

regularmente intimada para emendar a inicial, todavia, apresentou a 

emenda incompleta, ou seja, apresentou somente o pagamento das custas 

judiciais, deixando de comprovar o pagamento da taxa judiciária. Assim, 

impositiva se faz a extinção do processo sem julgamento de mérito. Esse é 

o entendimento jurisprudencial. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. 

DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DA EMENDA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, 

C/C ARTIGOS 321 E 801, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Impõe-se a 

extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, c/c 

art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15, se a parte, instada a 

regularizar a petição inicial, deixa de apresentá-la na sua integralidade. 2. 

Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1050529, 

20160110659885APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 

06/10/2017. Pág.: 267/272). Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Em consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, 

inciso I, do mesmo diploma processual, devendo o feito ter sua distribuição 

cancelada, nos termos do artigo 290 do CPC. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Sorriso-MT 22 de janeiro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001512-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1001512-39.2016.8.11.0040 Requerente: 

Banco Bradesco Financiamentos S/A Requerido: Predicon Construcoes 

Civis Ltda Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A, em desfavor de Predicon 

Construcoes Civis Ltda. A autora compareceu aos autos informando que 

houve a quitação do débito exequendo, razão pela qual manifestou pela 

desistência da presente ação, com a consequente extinção sem 

resolução do mérito. DECIDO. Tendo em visa o pedido expresso da parte, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de busca e apreensão, e 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. 

Custas pagas. Deixo de determinar a baixa no bloqueio judicial do 

automóvel, vez que não foi realizada a busca e apreensão do bem. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003359-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ONOFRE ESMOZISKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Autos n. 1003359-76.2016.8.11.0040 Requerente: 

Bv Financeira S/A Credito- Financiamento e Investimento Requerido: 

Onofre Esmoziski Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

ajuizada por Bv Financeira S/A Credito- Financiamento e Investimento, em 

desfavor de Onofre Esmoziski. A autora compareceu aos autos 

informando que o requerido atualizou seu débito junto a requerente, razão 

pela qual manifestou pela desistência da presente ação, com a 

consequente extinção sem resolução do mérito. DECIDO. Tendo em visa o 

pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação 

de busca e apreensão, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015. Deixo de determinar a baixa no bloqueio judicial do 

automóvel, vez que não foi realizada a busca e apreensão do bem. 

INDEFIRO o pedido de expedição de oficio ao SERASA, para exclusão do 

cadastro atinente ao presente feito, uma vez que tal providencia cabe à 

parte autora. Custas pagas. Ante a renúncia ao prazo recursal pelas 

partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002899-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002899-89.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: ELISANGELA SCHUTZE REQUERIDO: ALESSANDRO 

SOARES DOS ANJOS Vistos etc. Ressai dos autos que, apesar de 

devidamente intimada para emendar a inicial, sob pena de inépcia da inicial, 

a autora não ajustou o valor da causa, bem como não comprovou 

documentalmente a alegada hipossuficiência. É o necessário. DECIDO. 

Considerando que a parte autora não cumpriu as determinações acima, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos termos do art. 485, I do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas se houver, pela parte autora. Sem honorários 

advocatícios, vez que não se perfectibilizou a angularização processual. 

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação 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)

 

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.

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003838-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - MT7055/B (ADVOGADO)

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RENATO BORTOLOTTI (RÉU)

KASSIANE GAMLA AMBROSINI (RÉU)

ACACIO AMBROSINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM DE MATOS BORGES OAB - MT0013462S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade de Embargos de Declaração 

Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração foram opostos 

tempestivamente, desta forma, nos termos da legislação vigente e do art. 

1023 §2.º, do CPC, impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

requerida para, querendo, se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. 

SORRISO, 15 de fevereiro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Analista Judiciária SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: 3545-8400

Intimação 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)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116892 Nr: 7801-73.2014.811.0040

 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: ALTIVO APARECIDO RODRIGUES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 
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SILVA - OAB:4.867-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando omissão do julgado em 

relação a fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária.

 A parte autora se manifestou concordando com os embargos opostos.

É o breve relatório. DECIDO.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou 

omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

Nesse diapasão, no mérito, alguns esclarecimentos devem ser feitos.

A sentença de fls. 173-175, condenou a requerida ao pagamento de R$ 

843,75, logo, nos termos do art. 5º, §7º, da lei 6.194/74, esta sujeita ao 

pagamento de juros moratórios, bem como correção monetária.

Diante disso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO para 

fazer incidir sobre o valor da condenação juros moratórios de 1% ao mês 

partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, mantendo, no 

mais, a decisão inalterada.

Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgada, arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99304 Nr: 1920-52.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIONE RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Ante a petição de fls. 77-78, a qual esclarece a divergência apontada pelo 

oficial de justiça na certidão de fl. 75, EXPEÇA-SE NOVO MANDADO DE 

PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO, dos bens indicados (fls. 47, 

77-78).

Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O 

AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, 

voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do 

NCPC).

Mesmo em caso de impugnação, salvo se concedido efeito suspensivo 

por decisão expressa, deverá o CREDOR INFORMAR se tem INTERESSE 

em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, 

por VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44703 Nr: 1635-35.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROSA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

CAROLINE LOCATELLI - OAB:11821, LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Vistos, e etc.

À fl. 303 a parte executada comunicou o cumprimento voluntário da 

sentença.

Intimada para se manifestar a parte autora postulou pelo levantamento da 

quantia (fl. 331).

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o pagamento da dívida satisfaz a obrigação, impondo a 

extinção do processo.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de expedição de alvará para levantamento da quantia 

depositada, conforme pugnado à fl. 332.

 Preclusa a decisão, expeça-se Alvará, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85159 Nr: 4469-06.2011.811.0040

 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: JANETE DA SILVA SALES MARTINS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR ALVES DOS SANTOS, INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PRAIA MAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10070/MT, LUCIANE BORDIGNON DA 

SILVA - OAB:13282/MT, WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - 

OAB:Defensor Públ.

 Intimação do autor para, no prazo legal, manifestar-se acerca do laudo 

pericial juntada aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91397 Nr: 2948-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMDSESL-M, FRS, SFGRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE YASSUDA - 

OAB:8875-B

 Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANO 

MARTINS DOS SANTOS à decisão proferida às fls. 107-109, alegando 

contradição do julgado no que tange a condenação nas custas 

processuais e honorários advocatícios, vez que seria beneficiário de AJG. 

Além disso, defende que não seria caso de extinção pela não propositura 

da ação principal. Intimada para se manifestar, a parte contrária se 

manteve inerte. É o breve relatório. DECIDO. Destarte, ante a ausência de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil/2015, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, porém, 

REJEITO-OS. INTIME-SE. CUMPRA-SE, a decisão proferida anteriormente, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 180625 Nr: 9471-44.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO CEZAR CASARIN DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NEVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 9471-44.2017.811.0040

Código Apolo nº: 180625.

Vistos etc.

 Ante a necessidade de readequação da pauta das audiências, 

REDESIGNO a audiência anteriormente designada, para o dia 16 de abril de 

2018, às 16h00min.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3103 Nr: 543-76.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA MOGIANA LTDA, MAURÍCIO 

GONÇALVES PRIMO, MARIA CRISTINA QUEIRÓZ PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT5308-A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:MT-3.575-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Vistos, e etc.

Considerando que não houve o pagamento voluntário do débito, defiro o 

pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplentes, 

nos termos do art. 782, §3º, do CPC, para tanto, expeça-se ofício aos 

órgãos responsáveis (SCPC e SERASA).

No mais, INTIME-SE a parte requerida para, indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa por ato atentatório a 

dignidade da justiça (art. 774, V, e § único, do CPC).

Não apresentados bens, intime-se o exequente a indicar bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32051 Nr: 1253-13.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARNALDO DAMIANI, JONE DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FARIA BUENO - 

OAB:50952, IGOR FABRICIO MENEGUELLO - OAB:37741/PR, 

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:11.849/PR, PIERRE MOREAU - 

OAB:112255, RICARDO G. CATOIA DE OLIVEIRA - OAB:40.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B, RUDIMAR ROMMEL 

- OAB:8238-B

 Vistos, e etc.

Intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, a parte autora se manteve inerte (certidão de fl. 131).

 É o relatório. Decido.

Considerando que o autor, apesar de intimado, abandonou a causa por 

mais de 30 dias, com fundamento no artigo 485, inciso III, §1º, 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, bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios os quais fixo em R$ 

1.000,00.

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

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observando as 

formalidades.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33963 Nr: 3113-49.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ CAMPONOGARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTICANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLA WILLERS - 

OAB:9308/MT

 Vistos, e etc.De início, DETERMINO as alterações necessárias para 

alteração processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A 

SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, 

no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO OCORRENDO 

PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99673 Nr: 2327-58.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANTE GAZOLI CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROTTER MEDA - 

OAB:25630/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI ANTUNES PAVAN - 

OAB:251016

 Vistos, e etc.

Considerando que foi deferido pelo E.TJMT os benefícios da assistência 

judiciária gratuita aos impugnados (fl. 35), determino que a cobrança das 

custas processuais fique sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3º, do CPC.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100028 Nr: 2733-79.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CONSELVAN NETO, MARIA GERALDA DE 

OLIVEIRA CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CONSELVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10.026-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI ANTUNES PAVAN - 

OAB:251016

 Vistos, e etc.

Considerando que foi deferido pelo E.TJMT os benefícios da assistência 

judiciária gratuita aos impugnados (fl. 44), determino que a cobrança das 

custas processuais fique sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3º, do CPC.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105081 Nr: 8146-73.2013.811.0040

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

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840, LUIZ FERNANDO MISCHI CASTIGLIONI - 

OAB:274.854 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Proceda-se com a atualização do nome do patrono da parte autora junto 

ao sistema APOLO, conforme requerido à fl. 62.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

manifestando-se acerca da certidão de fl. 54, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Não havendo manifestação, o processo restará suspenso e arquivado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119141 Nr: 9430-82.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Analisando detidamente os autos, infere-se que devidamente citada para 

pagar às três últimas parcelas alimentares em atraso, bem como as que 

vencerem no curso do processo o executado se manteve inerte não 

provando o pagamento, bem como não apresentou justificativa.

 O exequente pugnou pela decretação de prisão civil do executado (fl. 

26-27), o que foi concordado pelo MPE (fls. 29-30).

DECIDO.

Preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, já que o 

devedor deixou de cumprir com a obrigação alimentar sem nenhuma 

justificativa, deve ser decretada a prisão civil até que seja comprovada a 

satisfação da pretensão executiva.

 Neste sentido, leciona o Prof. Yussef Said Cahali, em sua obra Dos 

Alimentos, RT, 3. Ed., p.1072:

“Assim, não implicando a cessação voluntária do pagamento da pensão 

por parte do devedor causa de cessação ou exoneratória do débito 

alimentar, e não podendo o devedor beneficiar-se de sua própria relapsia, 

desde que não tenha promovido opportuno tempore ação exoneratória do 

encargo alimentar, é legítima a sua prisão administrativa se não justificada 

a impossibilidade de efetuar o pagamento do débito (CPC , art. 733, in 

fine)...”.

Logo, não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias devidas, 

ACOLHO as razões da parte exequente, pelo que DECRETO A PRISÃO 

CIVIL do executado, com qualificação nos autos, pelo prazo de trinta (30) 

dias ou até que efetue o pagamento das prestações alimentícias 

atrasadas mais as que se vencerem a partir desta decisão.

Antes, porém, INTIME-SE a credora para que apresente, no prazo de 10 

(dez) dias, cálculo do valor atualizado do débito.

 Atendido, EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o preso 

permanecer separado dos presos comuns, ficando desde já autorizada a 

expedição de alvará de soltura ou suspensão da ordem de prisão diante 

do inequívoco pagamento do débito referente aos meses atrasados.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86519 Nr: 5966-55.2011.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: ELOI BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL MARCELO LEDUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 5966-55.2011.811.0040, Protocolo 

86519, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54145 Nr: 4465-37.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL MARCELO LEDUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - 

OAB:6.934-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 4465-37.2009.811.0040, Protocolo 

54145, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12126 Nr: 1282-39.2001.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIDES ANTONIO PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA

 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 1282-39.2001.811.0040, Protocolo 

12126, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13992 Nr: 1051-75.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN 

CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, ALVESTRE 

MALTEZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 1051-75.2002.811.0040, Protocolo 

13992, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61378 Nr: 4671-17.2010.811.0040

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ BANDEIRA, PEDRINHO LUIZ 

ZANOLLA, ALVESTRE MALTEZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 4671-17.2010.811.0040, Protocolo 

61378, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 133223 Nr: 6965-66.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVBS, ROB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA CARTA 

PRECATÓRIA NEGATIVA JUNTADA AOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 128322 Nr: 4401-17.2015.811.0040

 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: GILBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELINO KNOB STOFFEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTO, PARA NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA 

DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100880 Nr: 3690-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO GUILHERME JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 97806 Nr: 299-20.2013.811.0040

 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: RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS, WILSON ISAC 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da Correspondência devolvida, intimo o autor para requerer o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 19430 Nr: 3579-48.2003.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, CATARINA SARTORI 

ZANOLLA, ANTONIO CARLOS ZANOLLA, NILVA MACULAN ZANOLLA, 

LUIZ CARLOS ZANOLLA, NEUSA VITORINO ZANOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B, 

JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:MT - 4536, RODRIGO 

PAULO CORRÊA - OAB:2841 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 

B, NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - OAB:6037/MT

 INTIMAÇÃO DOA AUTOR PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO ARQUIVO, NO 

PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 148866 Nr: 3529-65.2016.811.0040

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR CARLOS RAGINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82902 Nr: 1846-66.2011.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MT AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARGARETE BONALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal para a interposição de 

Embargos à Execução, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do Executado. Razão pela qual INTIMO o autor para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85888 Nr: 5276-26.2011.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORVELI DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMPAIO NUNES - 

OAB:3912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 146525 Nr: 2236-60.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE LOCATELLI LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGA BEM AUTO PEÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 172967 Nr: 5166-17.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - 

OAB:19535/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, e etc.

Considerando que é de conhecimento desse juízo o déficit de vaga em 

creche no Município de Sorriso; Considerando que na data de 28/11/2017, 

foi realizada audiência de conciliação, ocasião em que foi celebrado TAC – 

Termo de Ajuste de Conduta - com o Município de Sorriso, sendo que 

pactuaram pela suspensão de todos os processos que tramitam ou vierem 

a tramitar em primeira instância em Sorriso-MT, qual o objeto da ação se 

tratar de concessão de vaga em creche;(...); PROCEDO A INTIMAÇÃO DO 

AUTOR PARA MANIFESTAR-SE, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134466 Nr: 7721-75.2015.811.0040

 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: JORGE DAL ROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO DIVINO BORGES - 

OAB:22454/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADI da parte autora, para, no prazo de 05 dias, 

promover o pedido de habilitação do inventariante e/ou todos os herdeiros, 

fornecendo o endereço dos mesmos para viabilidade da intimação, nos 

termos do art. 313, §2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 91530 Nr: 3133-30.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEANDRA INES PASQUALI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53938 Nr: 4245-39.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR JOSE BATISTELLI, DALMIR LUIZ BATISTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS STEFANELLO SCAPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:6877MS OU 7459A, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 ANTE O RETORNO DOS AUTOS DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM 

CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 482, XII, § 7º, I – CGJ 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

INTERESSADA, A FIM DE REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOB 

PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96319 Nr: 8262-16.2012.811.0040

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA LANZANA E CIA LTDA, DANIELA 

LANZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 96319.

Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 112-113.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 98066 Nr: 578-06.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 98066

Vistos e etc.

Ante a certidão de fl. 340, devolvo os autos a Secretaria para as devidas 

providências.

Após a devolução da carta precatória de fl. 334, voltem-me os autos 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2017.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105601 Nr: 8684-54.2013.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

condenar a ré (i) na obrigação de fazer consistente em providenciar, 

sempre que a assistência técnica não solucionar os vícios de qualidade do 

produto no prazo de 30 (trinta) dias, (a) a substituição imediata do produto 

por outro da mesma qualidade em perfeitas condições de uso, (b) a 

restituição imediata da quantia baga ou (c) o abatimento proporcional do 

preço pago pelo cliente, cabendo exclusivamente ao consumidor a 

escolha dentre essas opções; e (ii) a valer-se de prazo superior aos trinta 

dias previsto no item “i” somente quando expressa e livremente autorizada 

pelo consumidor, por termo em apartado, desde que o prazo máximo não 

ultrapasse 180 (cento e oitenta) dias.Para o caso de descumprimento dos 

preceitos acima, fixo multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, 

a ser destinada ao consumidor lesado, a quem caberá promover a 

competente execução individual fundada no presente título judicial, na 

forma do artigo 97 do CDC.Sem custas a pagar ou a ressarcir, pois o autor 

é isento.Ante a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os 

respectivos honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de desarquivamento a pedido do 

interessado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso-MT, 15 de 

fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 18554 Nr: 2706-48.2003.811.0040

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

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - REPRES. LEGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CASONATTO, HILÁRIO CASONATTO, 

IZABEL BERTOTI CASONATTO, ROBERTO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE 

MEDEIROS - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 14h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61817 Nr: 5110-28.2010.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREALISTA KI - BELO LTDA, SETEMBRINO ANTONIO 

DA SILVA MACHADO, FREITAS ARMAZENS GERAIS LTDA, VILSON JOSE 

DE FREITAS, MIRTES MILITÃO DE FREITAS, JUSSARA ANDRADE DA 

SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 15 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei
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Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36794 Nr: 5893-59.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, EDILBERTO BORGES DE SOUZA, CECÍLIA FACHETTI BORGES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - 

OAB:38523/PR, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 13 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49212 Nr: 6080-96.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORRIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS PLANOS LTDA 

- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO BARBIERI, WISTON DALASEN - ME, 

CESAR MIL, LAVACAR MIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:14884, 

JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6812-B

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 13h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 53014 Nr: 3342-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEDI KASBURG DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D DA COSTA MARQUES, FRANCISCO 

CARNAUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 14 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84447 Nr: 3692-21.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMEIS & DEMEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 14h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 18554 Nr: 2706-48.2003.811.0040

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

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - REPRES. LEGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CASONATTO, HILÁRIO CASONATTO, 

IZABEL BERTOTI CASONATTO, ROBERTO CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VASCO RIBEIRO GONÇALVES DE 

MEDEIROS - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de taxas/custas para expedição de carta precatória, com intuito de 

intimar parte requerida para audiência de Conciliação.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40475 Nr: 3306-30.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECÍLIA FACHETTI BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 13 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57974 Nr: 1591-45.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA KI - BELO LTDA, SETEMBRINO 

ANTONIO DA SILVA MACHADO, FREITAS ARMAZENS GERAIS LTDA, 

VILSON JOSE DE FREITAS, MIRTES MILITÃO DE FREITAS, JUSSARA 

ANDRADE DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5.726-B/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 15 horas, motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82346 Nr: 1230-91.2011.811.0040

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

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 14h30min., motivo pelo 

qual INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no 

CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87405 Nr: 6908-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA, ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS, DERLI 

BORGES DOS SANTOS VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o Bloqueio de contas dos requeridos foi parcialmente 

realizado, INTIMO a parte autora a requerer o que de direito, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 143322 Nr: 436-94.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARCELO SAVIO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA MAAS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RENATO 

GUARDACIONNI MUNGO - OAB:140621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da pesquisa SIEL negativa intimo o autor para requerer o que 

entender de direito no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000431-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

LOURDES MENDES ARAGAO (REQUERENTE)

FRANCISCA BRANDAO DE ARAGAO (REQUERENTE)

CARLOS MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

LINDOVAL MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

LUCIENE MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

CLEVALDO MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

LUCIANE MENDES DE ARAGAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINO MENDES ARAGAO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000431-21.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: FRANCISCA BRANDAO DE ARAGAO, REINALDO MENDES 

DE ARAGAO, LINDOVAL MENDES DE ARAGAO, CLEVALDO MENDES DE 

ARAGAO, CARLOS MENDES DE ARAGAO, LUCIANE MENDES DE 

ARAGAO, LOURDES MENDES ARAGAO, LUCIENE MENDES DE ARAGAO 

INVENTARIADO: ANTONINO MENDES ARAGAO Vistos, e etc. Estando 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, nomeio 

como inventariante Sr. FRANCISCA BRANDÃO DE ARAGÃO, sob 

compromisso. Intime-se para assinatura do termo de compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, cite-se, para os termos do inventário e 

partilha os herdeiros, os interessados, a Fazenda Pública, o MP, para que 

digam sobre as primeiras declarações, no prazo legal do art. 627 e ss do 

NCPC. Não havendo impugnação, e tendo havido concordância da 

Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens do espólio nas 

primeiras declarações (NCPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (NCPC, art 636), intimando-se a inventariante para prestá-las. 

Após as últimas declarações, digam as partes, ex vi do art. 637 do NCPC. 

Cumprido o item acima, ao Contador-Partidor para cálculos dos impostos, 

dizendo as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação aos 

cálculos, estes serão homologados por sentença. Após a homologação 

dos cálculos e recolhimento dos impostos, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias sobre pedido de quinhão, in continenti, ao Partidor para 

organizar o esboço da partilha e também o respectivo auto da partilha, 

conforme pedidos das partes. Feito o esboço e o respectivo auto da 

partilha, devem as partes manifestar em 05 (cinco) dias. Em seguida, 

conclusos para a homologação da partilha, desde que juntada à certidão 

negativa de dívida referente ao Imposto de Renda. Em havendo renúncia 

da herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, devendo a parte 

transmitente ou renunciante ser intimada pessoalmente para assiná-lo, 

podendo, excepcionalmente, e mediante instrumento público de mandato, a 

subscrição ser feita por procurador. Se a inventariante, no curso do 

processo, for autorizada a levantar ou sacar alguma importância que tiver 

no nome da(o) falecida(o), observar-se-á o disposto no art. 553 do NCPC, 

inclusive as sanções. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, 

vez que a parte comprovou documentalmente fazer jus a tal benefício, na 

forma da Lei. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002302-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO OAB - SP70711 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMIR CAPPELLARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1002302-23.2016.811.0040 Exequente: Gaplan Administradora 

de Consórcio LTDA. Executado: Claudiomir Cappellari. Vistos etc. Cuida-se 

de ação de execução extrajudicial ajuizada por Gaplan Administradora de 

Consórcio LTDA em face de Claudiomir Cappellari. Foi determinado ao 

autor a emenda a inicial (ID n° 4592524). Manifestação do exequente 

juntada ao ID n°9021130. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. 

DECIDO. I – DA JUSTIÇA GRATUITA. Analisando os autos, verifico que foi 

determinado à parte autora a emenda a inicial, uma vez que o exequente 

embasa a pretensão em Termo de Adesão ao Contrato Padrão de 

Participação em Grupo de Consórcio, Segmento de Veículos Automotores, 

Demais Bens Móveis e Imóveis nº 627402, firmado em 23/09/2005, sendo 

que o documento não constitui título executivo. Em sua manifestação, a 

parte exequente pugna pela reconsideração da decisão, recebendo a 

inicial, uma vez que, com a entrada em vigor da Lei n° 11.795/2008, o título 

que embasa a execução extrajudicial passou a ter força executiva, . 

Ocorre que o contrato de participação em grupo de consórcio, que lastreia 

a presente execução, foi firmado antes da vigência da lei supracitada, 

cujos efeitos, consoante a jurisprudência, não retroagem aos negócios 

jurídicos pretéritos. Nesse sentido: EMENTA: EXECUÇÃO - CONTRATO DE 

ADESÃO A CONSÓRCIO - TÍTULO ILÍQUIDO - LEI POSTERIOR 

INAPLICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. O 

contrato de consórcio não caracteriza título executivo, pois inexiste 

obrigação líquida, dependendo a apuração do montante de prova do valor 

do bem objeto do plano, que deve ser realizada em processo de 

conhecimento, e não diretamente na via executiva. Se o contrato foi 

celebrado antes da vigência da Lei nº 11.795/2008, que conferiu liquidez 

aos contratos de consórcio já contemplados, referida lei não se aplica ao 

caso. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.09.475074-2/001, Relator(a): Des.(a) Tibúrcio Marques , 15ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2013, publicação da súmula em 

19/07/2013). Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, consequentemente, 

DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do 

artigo 485, I, do mesmo diploma, c/c artigo 783 e 803 do CPC. Custas 

pagas. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que não 

houve a citação da parte requerida, tampouco exercício da defesa. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003672-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO ARNDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1003672-37.2016.811.0040 Exequente: Semeali Sementes 

Hibridas LTDA. Executado: Armando ARNDT. Vistos, etc. Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial proposta por SEMEALI SEMENTES 

HÍBRIDAS LTDA, em face de ARMANDO ARNDT. O executado manifestou 

nos autos (ID n° 10330764), informando a quitação da dívida, inclusive 

quanto aos honorários sucumbenciais. DECIDO. Uma vez cumprida a 

obrigação cobrada nos autos, a extinção da execução é medida que se 

impõe. Diante disso, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

alimentos, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015. 

DETERMINO o recolhimento do eventual mandado de citação expedido 

nestes autos. Custas e honorários pagos. Transitada em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000376-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS HETZEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RAQUEL RICHTER (RÉU)

LEONIR RICHTER (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Processo número: 1000376-07.2016.8.11.0040 Exequente: Clóvis Hetzel. 

Requerido: Leonir Ritchter e Adriana Raquel Richter. SENTENÇA Vistos 

etc. Trata-se de ação sob o rito especial, movida por CLÓVIS HETZEL em 

desfavor de LEONIR RITCHTER E ADRIANA RAQUEL RICHTER, alegando 

em suma que celebrou contrato de locação de uma sala comercial, 

designada como sala 02, localizada na avenida Natalino João Brescarin, n° 

774, centro, em Sorriso/MT. Alega que o referido contrato foi firmado em 

21/02/2013, tendo ficado ajustado o valor do aluguel em R$1.827,00 (mil, 

oitocentos e vinte e sete reais), que seriam reajustados pelos índices 

oficiais, passando para R$1.930,64 em fevereiro de 2014, para 

R$2.001,55 em fevereiro de 2015, sendo que a partir de fevereiro de 2016 

passou para R$2.213,00. Aduz que os requeridos vinham pagando 

irregularmente, e a partir de novembro de 2015 deixaram de realizar 

qualquer pagamento. Relata que notificou os requeridos para pagamento, 

sob pena de desocupação, mas nenhuma providencia tomaram. Requer, 

por fim, a rescisão do contrato de locação, e o reconhecimento do débito 

no valor de R$45.558,10 (quarenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e 

oito reais e dez centavos), o reconhecimento do direito de retomada do 

imóvel. Devidamente citado os requeridos ficaram silentes no prazo 

assinalado, não ofertando contestação, tampouco requereu a purgação 

da mora, presumindo-se como verdadeiros os fatos descritos na exordial, 

conforme relatado em certidão (ID n° 5546393). Em síntese é o relatório. 

DECIDO. Inicialmente, ressalto que a matéria sub judice envolve questão 

unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, II, do CPC, posto que desnecessária a produção de 

provas, sobretudo pela revelia dos requeridos. Com efeito, analisando o 

processo verifico que os requeridos, regularmente citados (ID n° 

5546393), deixaram transcorrer in albis o prazo de defesa, incorrendo em 

revelia de modo a ensejar presunção juris tantum de veracidade dos fatos 

articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do Código de Processo 

Civil. Verifica-se que os pedidos da parte autora na inicial eram a rescisão 

do contrato, o reconhecimento do débito e o reconhecimento do direito de 

retomada do imóvel - despejo. Foi noticiado nos autos pela autora que os 

requeridos abandonaram o imóvel no mês de outubro de 2016 (ID 

n°5819634). Logo, o pedido do direito de retomada do imóvel perdeu o seu 

objeto. Vejamos. É sabido que o contrato de locação produz efeitos até 

sua dissolução por mútuo acordo ou por decisão judicial. A desocupação 

voluntária do imóvel após o ajuizamento da ação, que permite ao locador 

sua imissão na posse do imóvel, de acordo com o art. 66 da Lei 8245/91, 

não corresponde à rescisão contratual, permanecendo o contrato de 

locação válido e eficaz. Assim, o abandono do bem locado pelos 

demandados, conforme noticiado pela autora nos autos, acarretou a perda 

do objeto somente em relação ao pleito de despejo, permanecendo o 

interesse da parte autora na dissolução do contrato. Desta forma, passo a 

analise dos pedidos de rescisão do contrato e o reconhecimento do 

débito. O requerente alegou na inicial que o contrato foi firmado com a 

parte requerida em 01/02/2013, afirmando que foram realizadas duas 

renovações, reajustadas pelos índices oficiais, no ano de 2015 e no ano 

de 2016. Aduz ainda que as requeridas sempre pagaram os aluguéis 

irregularmente e que, a partir de novembro de 2015, deixaram de pagar 

completamente. Em que pese não tenha a parte autora juntado aos autos 

as renovações quanto aos anos de 2015 e 2016, o artigo 47 da Lei n° 

8.245/1991 traz que “Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como 

prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação 

prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado”. Logo, caberia 

aos requeridos provar nos autos que não houve a prorrogação automática 

do contrato de aluguel. Desta forma, diante da revelia dos requeridos, se 

presumem verdadeiros os fatos articulados na exordial, notadamente a 

existência de contrato de locação e a inadimplência dos locatários, quanto 

ao pagamento dos respectivos aluguéis e encargos acessórios, 

discriminados em planilha (ID n° 1396158), o que acarreta a extinção do 

contrato, uma vez que, os requeridos, mesmo devidamente citados (ID n° 

5546393), não comprovaram o pagamento dos alugueres vencidos, 

configurando-se clara situação de inadimplemento e de infração 

contratual, na forma do arts. 9º, III e 62 da Lei do Inquilinato n.º 8.245/91. A 

propósito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - NOTIFICAÇÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

VÁLIDAS - AUSÊNCIA DE RESPOSTA - REVELIA - ART. 330, II, DO CPC - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. Constando dos autos que o apelante foi devidamente 

notificado extrajudicialmente, citado e intimado, não apresentado nenhuma 

resposta ao chamamento judicial, há a ocorrência do instituto da revelia, 

nos termos do artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Cerceamento de defesa inexistente, diante da revelia decretada. (Ap, 

24967/2007, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado 16/05/2007, DJE 25/05/2007). AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA - 

INADIMPLÊNCIA - PURGA DA MORA - INOCORRÊNCIA - REVELIA - 

PRECLUSÃO. Comprovada a existência da relação locatícia e a 

inadimplência do locatário, procedente é o pedido da ação de despejo por 

falta de pagamento cumulado com ação de cobrança. Cabe ao locatário 

depositar a totalidade dos aluguéis em atraso para efeitos de purgação da 

mora. Restam preclusas as matérias fáticas não impugnadas em primeira 

instância pelo réu revel, nos termos do art. 319 do Código de Processo 

Civil. (TJ-MG, Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Julgado: 15/04/2009). Posto 

isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE COM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, os 

pedidos deduzidos na inicial, e, considerando a informação de que a parte 

requerida já abandonou o imóvel, HOMOLOGO a posse do bem em favor 

dos autores, deixando, desta forma, de decretar o despejo. DECLARO 

rescindido o contrato de locação realizado entre as partes. CONDENO o 

Requerido ao pagamento dos aluguéis e acessórios vencidos e vincendos 

até a efetiva desocupação do imóvel (outubro de 2016), consolidando o 

valor desse débito em R$ 45.558,10 (quarenta e cinco mil, quinhentos e 

cinquenta e oito reais e dez centavos), de acordo com a planilha (ID n° 

1396158). Os valores deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC 

desde a data dos respectivos vencimentos, acrescidos de juros de mora 

de 01% ao mês, contados desde a citação, salvo para os valores 

vencidos após tal ato, em relação aos quais se contarão do respectivo 

vencimento. Custas e honorários advocatícios pelo requerido, sendo que 

este último fixo em 10% do valor do débito. Em face da nova sistemática 

do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de 

admissibilidade, (art. 1010, § 3º do NCPC), em caso de interposição de 

recurso de apelação, proceda-se na intimação da parte apelada para que 
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apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o 

prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sorriso/MT, 09 fevereiro de 

2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FONTANA COTTET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000007-42.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: GUSTAVO 

FONTANA COTTET VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, tendo por 

objeto o bem descrito na inicial. Na exordial, afirma o autor que a totalidade 

do débito devido pela parte requerida importa em R$ 15.681,80 (quinze mil, 

seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). Entretanto, nota-se 

que foi atribuído à causa o valor de R$ 10.672,84 (dez mil, seiscentos e 

setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Assim, é cediço que, em 

ações desta natureza, o valor da causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, o qual engloba as parcelas vencidas e vincendas. 

Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: RECURSO – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de 

alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve corresponder ao saldo 

devedor em aberto, que engloba as prestações vencidas e não pagas, 

bem como as vincendas. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. 

Recurso de agravo não provido. (Processo: AI 20310167920168260000 

SP 2031016-79.2016.8.26.0000. Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 

10/03/2016. Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 

14/03/2016.) Em tempo, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial no que tange ao valor da 

causa, nos termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, bem 

como promover a complementação ao recolhimento das custas, sob pena 

de indeferimento e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002025-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002025-70.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: MARCO ANTONIO DA SILVA ARTIGOS ORTOPEDICOS - ME 

VISTOS. Compulsando os autos, verifica-se que o endereço informado 

pela parte requerida em contrato de Id. 6672791 localiza-se na Comarca 

de Colombo/PR, qual seja, Rua Santo Antônio, nº 304, Bairro Sorriso e o 

endereço cuja a mesma fora notificada extrajucialmente compreende a 

Rua Santo Pascoal Franceschi, n° 521, Bairro Osasco, na mesma 

Comarca de Colombo/PR, não havendo qualquer ligação a esta comarca 

de Sorriso/MT. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 10 do NCPC. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000488-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA AVILA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000488-05.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: ANTONIA AVILA DE 

SOUZA VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os 

respectivos comprovantes de recolhimento referentes às custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000164-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO SANTOS ALVES BELARDEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000164-15.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ROSIVALDO SANTOS ALVES BELARDEZ 

VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 dias, devendo comprovar o recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 

321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAGNO PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono a fim de intimar o advogado da parte autora, via DJE, para 

manifestar-se acerca da petição e documentos juntados pela parte 

Requerida.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000604-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALTEMIR JEZUIR OAB - SC50518 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDI OYMAR FRANDOLODO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000604-11.2018.8.11.0040 

AUTOR: ALTEMIR JEZUIR RÉU: RUDI OYMAR FRANDOLODO Vistos. 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial, apresentando planilha pormenorizada de 

cálculo do débito que pretende receber, esclarecendo, ainda, o interesse 

processual acerca do pedido de obrigação de fazer consistente na 

transferência do veículo objeto do contrato firmado entre as partes, 

considerando a obrigação prevista no artigo 134 do CTB, bem como 

comprovando o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento da inicial, na forma do disposto no art. 321 c/c art. 319, 

ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001939-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS LEOPOLDO ZIELINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001939-36.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. REQUERIDO: LUIS 

LEOPOLDO ZIELINSKI VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

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

Processo Número: 1000627-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEUDA BRANCO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA OAB - MT0018459A (ADVOGADO)

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

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000627-54.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ELIEUDA BRANCO SILVA VISTOS. DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da autora, na pessoa de sua advogada, para que, no prazo 

de 15 dias, COMPLETE a inicial, juntando os documentos pessoais 

necessários das partes envolvidas, sob pena de indeferimento, na forma 

do disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. Após, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, 

em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006312-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA MARLENE BECKER (EXECUTADO)

MARIO BECKER (EXECUTADO)

MAURICEIA BECKER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006312-76.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: MARIO 

BECKER, FATIMA MARLENE BECKER, MAURICEIA BECKER VISTOS. 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas e 

taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no 

art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000018-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CARLOS PEDROSO OAB - PR24033 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEZARIO SAPIAGINSKY (EXECUTADO)

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000018-71.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: ALTA - AMERICA LATINA TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA. 

EXECUTADO: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, CEZARIO 

SAPIAGINSKY VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora 

não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os 

respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa 

judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar o recolhimento das 

custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006785-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX TADEU NECKEL (EXECUTADO)

MELISSA WOICIEK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006785-62.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA 

LTDA - EPP EXECUTADO: FELIX TADEU NECKEL, MELISSA WOICIEK 

VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas e 

taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no 

art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito em substituição legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000193-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ROGERIO ROSENO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

INCOGRAOS AGROINDUSTRIAL LOGISTICA E EXPORTACAO LTDA 

(LITISCONSORTES)

MARCO PAULO CHINEZ (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000193-65.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ROGERIO ROSENO SANTANA REQUERIDO: AGROVERDE 

AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA VISTOS. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

encartou aos autos os respectivos comprovantes de recolhimento 

referente às custas e taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

requerente para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004552-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE EMIDIO MIGUEL (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-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1003601-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUSANA PASSOS (DEPRECADO)

PB AGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA., (DEPRECADO)

RODRIGO PASSOS MESSIAS (DEPRECADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA RECOLHER A DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO RETRO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002769-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000906-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S C STUMM CONFECCOES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000906-74.2017.8.11.0040 

AUTOR: S C STUMM CONFECCOES - ME RÉU: BANCO GMAC S.A. 

VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a 

inicial se revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiente que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita, mesmo porque a parte autora se configura pessoa jurídica em 

plena atividade empresarial. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do 

NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício, ou para 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003475-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APMT SERVICOS RETROPORTUARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO MARTIM DE AZEVEDO MARQUES OAB - SC31952 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003475-82.2016.8.11.0040 

AUTOR: APMT SERVICOS RETROPORTUARIOS LTDA RÉU: BERTUOL 

INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA VISTOS. 1. Em prosseguimento ao 

feito, especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002841-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP0182424-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACYR BATTAGLINI (EXECUTADO)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (EXECUTADO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002841-86.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A EXECUTADO: AGROVERDE 

AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, MOACYR BATTAGLINI, PAULO 

HUMBERTO ALVES DE FREITAS VISTOS. 1.) Manifeste-se a parte 

requerente quanto às alegações constantes de Id n.º 5046588, 

especificamente quanto à existência de recuperação judicial em nome da 

empresa requerida. 2.) Lado outro, desde já consigno que a recuperação 

judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções 

e nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra seus 
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avalistas de títulos cujo devedor é a sociedade recuperanda, pois não se 

lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a 

novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 

49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. Senão vejamos o que dispõe o §1º 

do art. 49 da Lei 11.101/2005: "Os credores do devedor em recuperação 

judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, 

fiadores e obrigados de regresso”. 3.) Inteligência da Súmula 581 do STJ. 

4.) Diante disto, e considerando a citação dos devedores Moacyr Battaglini 

(Id 6072824) e Paulo Humberto Alves de Freitas (Id 4821023), INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

dias. 5.) Por fim, DEFIRO o pedido constante de Id 9354759 e determino 

seja disponibilizada a certidão de distribuição, conforme requerido. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006739-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VENILDO DELALIBERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006739-73.2017.8.11.0040 

AUTOR: JAIME VENILDO DELALIBERA RÉU: UNIC SORRISO LTDA VISTOS. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte 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. Relativamente à tutela provisória de urgência, o 

art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. § 1º Para 

a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte pode vir a sofrer; caução pode ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência, de natureza antecipada, não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 

caso em análise, diante dos documentos apresentados com a inicial, 

notadamente a consulta do serviço de proteção ao crédito de Id 11245312 

e extrato financeiro da UNIC de Id 11245327, demonstrados estão a 

probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, 

razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. É 

inegável que a restrição nominal em cadastros de inadimplentes impõe 

transtornos na vida comercial da parte autora, os quais podem se agravar 

até o deslinde do feito. Destaco que o débito que deu origem a inscrição 

do nome do autor junto à SERASA se refere a mensalidade no valor de R$ 

356,36 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), sendo 

que o requerente não fez sequer a matrícula na instituição. Neste sentido, 

vejamos o julgado abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA 

BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO 

CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - PROBABILIDADE DO DIREITO 

EPERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO 

CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - 

RECURSO PROVIDO.Presentes a probabilidade do direito e o perigo de 

dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de 

urgência, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC 

(Lei nº. 13.105/2015).Devem ser suspensos os descontos realizados em 

conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente 

se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito”.

(TJMT, AI 135305/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017) – destaquei. Diante do exposto, com amparo 

no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos 

efeitos da tutela, DETERMINANDO que a requerida EXCLUA o nome da 

parte autora dos órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência 

do valor de 356,36 (trezentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis 

centavos), até decisão final no presente feito ou até posterior deliberação 

deste Juízo, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117890 Nr: 8604-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENIA MARIA BEZERRA REIS - 

OAB:21.371/CE

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Embargante, via DJE, para efetuar o pagamento das custas 

remanescentes, nos termos do cálculo de fl. 277.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128214 Nr: 4327-60.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIZ MAGNANI, VANIA DA SILVA 

LARA MAGNANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para remeter ao ARQUIVO PROVISÓRIO, 

independentemente de despacho Judicial, até posterior provocação da 

parte exequente, em cumprimento ao art. 3º da Ordem de Serviço nº 

02/2015, de 31/08/2015.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44099 Nr: 959-87.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUTH JULIO HEINZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LEIMANN - OAB:21238/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 
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31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.126,28, a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls33, sendo que o valor de R$ 563,14, refere-se as custas 

e o valor de R$ 563,14, refere-se a taxa judiciária.

Certifico, que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher o campos com o nome único do 

processo e o CPF do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185839 Nr: 1579-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YUAN LIN BACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62048 Nr: 5340-70.2010.811.0040

 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: MOACIR JOSÉ GATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CELMO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - OAB:10291-A, JOÃO 

BIGOLIN - OAB:13.328-A

 A irresignação do embargante com relação ao indeferimento da justiça 

gratuita em sede de reconvenção, não deve prosperar, pois a decisão de 

fls. 92 restou fundamentada na ausência de prova da miserabilidade do 

reconvinte, portanto, não há omissão, contradição, obscuridade na 

decisão, o que o embargante pretende é a reforma do que foi decidido, o 

que não é permitido via embargos de declaração.Diante de todo exposto, 

CONHEÇO os embargos por tempestivo, E ACOLHO parcialmente, apenas 

para tornar sem efeito todos os atos praticados em relação 

autor/embargado, ante a ausência de intimação pessoal.No mais, 

CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48991 Nr: 5874-82.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR ZEN CARDOSO EPP, ADEMAR ZEN 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Desse modo, entendo que a decisão não padece de quaisquer dos vícios 

apontados pelo embargante, devendo este fazer uso da via adequada 

para satisfazer sua pretensão.Em relação aos embargos apresentado 

pelo BANCO BRADESCO S/A, entendo que merece acolhimento, uma vez 

que o dispositivo da sentença foi omisso quanto à homologação expressa 

do acordo, pois houve apenas a extinção do feito pelo reconhecimento da 

dívida, quando as partes pugnaram pela homologação do acordo 

acostando aos autos seus respectivos termos.Diante de todo exposto, 

CONHEÇO os embargos propostos por RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY por tempestivo, E REJEITO – os mantendo incólume da decisão 

objurgada. ACOLHO os embargos propostos pelo BANCO BRADESCO S/A 

para retificar dispositivo da sentença fazendo constar “HOMOLOGO O 

ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA QUE SURTA SEUS 

EFEITOS JURÍDICOS, fazendo este parte integrante da sentença”.No mais, 

CUMPRA-SE na forma da decisão de fls. 108.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 37768 Nr: 664-84.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO VISÃO - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA- 

ME, RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO BARZAGUI, MARISTELA 

SEIDEL BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - OAB- 

55.730/RS - OAB:9 321-A-MT, EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO 

JUNIOR - OAB:8 688-MT, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:46.815-RS, 

OSMAR A MAGGIONI - OAB:13012 RS, VICENTE FASOLO DE PARIS - 

OAB:9361-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B

 VISTOS.

Diante das manifestações do perito judicial de fls. 919/920, 935/936 e 

940/942, DETERMINO:

I- A expedição de ofício ao INTERMAT para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, apresente de Estudo Cadastral dos imóveis registrados sob as 

matrículas 367 e 369 do CRI de Vera/MT;

II- A expedição de ofício ao 1º Serviço Registral de Sinop para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente a este juízo cópia referência da 

averbação existente na matrícula nº 367, (AV-06), referente ao Termo de 

Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal, cujo proprietário é 

Ricardo Picin Moro;

III- A intimação da parte requerida para apresentar os documentos 

solicitados pelo perito judicial às fls. 936, no prazo de 15 (quinze) dias.

Desde já, e visando dar celeridade ao feito, DEFIRO o pedido contido no 

item 'c' de fls. 946, autorizando o procurador da parte autora a retirar os 

ofícios referidos nos itens I e II, devendo comprovar nos autos os 

respectivos protocolos no prazo de 05 (cinco) dias após a retirada em 

cartório.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 113781 Nr: 5417-40.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIX SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLENA INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA, RICARDO ALEXANDRE DE PÁDUA, JOSÉ ROBERTO 

CALÇA, MAGDA MARIANI PASTRO, ELIZANEY SANTINHA DA SILVA 

CALÇA, APARECIDA DE FATIMA TIRITAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE APARECIDA MARTINS E 

SOUZA - OAB:OAB/SP 262785, IEDA MARIA PANDO ALVES - 

OAB:125.618/SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, JOÃO PAULO 

AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845

 VISTOS.

Intimem-se os exequentes na pessoa de seus advogados via DJE, para 

manifestarem-se acerca do petitório de fls. 314/321.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 131937 Nr: 6328-18.2015.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANDRE SCHOLTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERONICA ROSSATO ESTEVES 

SILVERIO - OAB:18319/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO - os apenas para sanar a omissão existente no decisum e 

acrescentar a redação do seguinte; 3) 3 - Especificamente quanto a 

obrigação legal do artigo 134 do CTB, visando assegurar a higidez do 

registro público do veiculo automotor perante o RENAVAM, imprescindível 

deferir a tutela de urgência endoprocessual para DETERMINAR a restrição 

de transferência e trafego do bem junto ao sistema RENAJUD, com 

imediata inscrição virtual da limitação. “Indefiro o pedido de baixa do 

chassi, por ausência de pertinência do pedido na via judicial, devendo o 

autor promover o pedido junto no órgão competente”;Preclusa a vida 

recursal, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 150014 Nr: 4136-78.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DEVINA DE ALMEIDA SILVA, ANTÔNIO 

MARCOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA REGINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-B/MT, VANIA DOS 

SANTOS - OAB:11332

 Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO parcialmente, apenas para constar no dispositivo da sentença 

“Condeno os embargantes ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, § 8º, 

ambos do Código de Processo Civil, observada as disposições do artigo 

98, §3º, do NCPC, por ser ela beneficiária da justiça gratuita”.No mais, 

CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27172 Nr: 1653-61.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO GUBERT - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.P. DIESEL MECANICA E POSTO (PORTO) DE 

MOLAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração ofertados por JP DIESEL MECANICA 

E POSTO DE MOLAS ME, em face da decisão proferida às fls. 338/340, 

alegando que houve omissões e contradições do juízo, notadamente no 

que diz respeito à ausência de fixação de honorários advocatícios.

Intimada, a parte autora quedou inerte (fls. 369).

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“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”.

Pois bem. No que tange às omissões e contradições relativas à ausência 

de fixação de honorários advocatícios, entendo que assiste razão à parte 

embargante.

Isso porque, compulsando detalhadamente os autos, verifiquei que restou 

consignado no feito a desídia da parte autora, sendo o feito extinto sem 

resolução do mérito. No entanto, não constou expressamente sobre os 

honorários advocatícios.

 Assim, tendo o requerido constituído patrono e este atuado nos autos, 

imperioso é a fixação dos honorários advocatícios em seu favor, nos 

termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO para retificar a decisão proferida às fls. 338/340, e condenar a 

parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 

15% sobre o valor da causa.

No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45708 Nr: 2630-48.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DO CARMO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, MARCELO DA PIEVE - OAB:11.284-A, MARCOS 

VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO MARTINS 

PATUSSI - OAB:MS/9198-A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Mas, sendo 

a parte beneficiária da gratuidade judiciária, resta suspensa a exigibilidade 

do pagamento, na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Após a certificação do 

trânsito em julgado, autorizo o levantamento dos valores consignados em 

Juízo pela parte requerida.Transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 90313 Nr: 1957-16.2012.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLADIMIR ANTONIO MARTELLI, ALTEVIR JOSÉ 

MARTELLI, FIORINDO PAULO MARTELLI, LERINA LURDES MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO KAVA - 

OAB:32308/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 VISTOS.

Trata-se de Embargos à Execução, em que a parte autora busca em 

síntese a tutela jurisdicional específica e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária.

Conforme se verifica dos autos (Código 86651), a parte executada ora 

embargante adimpliu o débito, sendo que a presente execução já fora 

devidamente extinta, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem delongas, diante do pagamento integral do débito na execução Código 

86651, resta evidente a ausência de interesse de agir decorrente da 

perda superveniente do objeto da ação.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.
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Custas, na forma prevista no artigo 90, §2º, do CPC.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93434 Nr: 5579-06.2012.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: A.D.G. PRESTADORA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROJETIL IND.E COM.DE ESTRUTURAS 

METÁLICAS E PRE-MOLDADOS LTDA, HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:16.155/MT

 Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos propostos por 

tempestivo, E ACOLHO, para fazer constar no dispositivo da sentença 

“JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 485, VI, DO NCPC, EM RELAÇAO A PARTE REQUERIDA HIPER 

MERCADO GOTARDO LTDA. CONDENO A PARTE VENCIDA AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS 

FIXO EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.No 

mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93969 Nr: 5609-41.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMA TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO BELLÃO GIMENEZ - 

OAB:6.014

 VISTOS.

Trata-se de embargos de declaração ofertados por HASBC BANK BRASIL 

S/A, em face da sentença proferida às fls.176/185, alegando que houve 

omissões e contradições do juízo, notadamente no que diz respeito ao 

rateio do pagamento das custas e fixação dos honorários advocatícios.

Intimada, a parte embargada quedou inerte, consoante à certidão de fls. 

195.

Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015:

“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”.

Pois bem. No que tange às omissões e contradições relativas à forma de 

rateio do pagamento das custas e honorários advocatícios, entendo que 

não merece acolhimento, pois o magistrado ao decidir o processo tinha 

plena convicção de seu entendimento.

 Isso porque, consignou no decisum que ambas as partes se sagraram 

“vencidas e vencedoras”, determinado que os honorários fossem pagos 

de forma pro-rata na proporção de 70% e 30%. Esposando, assim, o seu 

posicionamento quanto à matéria ventilada nos autos.

Desse modo, entendo que a decisão não padece de quaisquer dos vícios 

apontados, de modo que, o embargante pretende a reversão integral do 

que restou decidido, o que não é admissível via embargos de declaração.

Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

REJEITO - os mantendo incólume da decisão proferida nos autos às fls. 

176/185.

Preclusa a vida recursal, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 95592 Nr: 7467-10.2012.811.0040

 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: JDNL, MCDNG, KNG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, WILLER MARQUES RIBEIRO - OAB:12.269-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 VISTOS.

1. Considerando a existência de interesses de menores, colha-se parecer 

do Ministério Público.

2. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99968 Nr: 2669-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO JÚNIOR RIBEIRO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10271-MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o presente 

feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, para consolidar a posse do bem já reintegrado (fls. 55/57) 

à parte autora, determino ainda a devolução do valor residual de garantia 

ao requerido se o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda 

do bem, “acrescido de juros de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do 

CC e correção monetária”, diminuindo as despesas ou encargos 

contratuais, for maior que o total pactuado como VRG, por fim, declaro 

ilegal a cobranças das parcelas vincendas no contrato objeto de litígio.No 

mais, mantenho a decisão de fls.113/125.Preclusa a vida recursal, 

CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119572 Nr: 1224-79.2014.811.0040

 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: VALENTIM COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar, e, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão inicial para o fim de:1. Declarar a inexistência dos débitos 

imputados na inicial, relacionados à parte requerida OI Móvel S/A, 

relativamente ao contrato n. 0005094830918316, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes 

pela aludida dívida.2. Condenar a requerida OI Móvel S/A ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, devidos em favor da 

parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação 
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(art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 20% do valor da condenação, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado esta sentença, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte 

contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, 

remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do 

NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 3303 Nr: 706-22.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL LOPES RODRIGUES, HÉLIO HENRIQUE BESEN, 

ARLINDO VALENTE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, 

zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON VIRGÍLIO 

MEDEIROS - OAB:MT-4783-B

 Desse modo, entendo que a decisão não padece de quaisquer dos vícios 

apontados, de modo que, o embargante pretende a reversão integral do 

que restou decidido, o que não é admissível via embargos de 

declaração.Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por 

tempestivo, E REJEITO - os mantendo incólume da decisão proferida nos 

autos às fls. 415/416.Preclusa a vida recursal, CUMPRA-SE na forma da 

decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 23828 Nr: 3547-09.2004.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARRILLO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERMANDEZ MARQUES - 

OAB:48.104-RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar, e, com fundamento no no 

Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para o fim de rescindir o contrato de financiamento firmado 

entre as partes e consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena 

e exclusiva dos bens dados em garantia – uma colheitadeira MF 34 

Massey Fergusson, série 34SD147602 e uma plataforma de corte Massey 

Fergusson, série 7600147603, nas mãos da parte autora, cuja apreensão 

torno definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo devedor serem 

abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno ainda o 

réu-devedor ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações de estilo, 

observadas as formalidades legais e as normas da 

CNGC-TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31939 Nr: 1122-38.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SCHRADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 VISTOS.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por ADRIANO 

VALENTE PIRES, em face de ADEMAR SCHRADER, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Após regular citação válida, as partes se compuseram amigavelmente 

para parcelamento do débito em aberto, requerendo a suspensão do feito 

até o prazo final para o cumprimento do pacto. Em análise ao acordo, 

vislumbro que as partes são capazes, não identificando qualquer 

indicativo de vícios no consentimento, razão pela qual a homologação da 

avença é medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para 

que surta seus jurídicos e regulares efeitos, e SUSPENDO a presente 

execução até 26/05/2019, data da última parcela pactuada, nos termos do 

artigo 922, caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos.

Decorrido o prazo estabelecido, intime-se a parte exequente, para 

manifestar eventual interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de 

que a inércia será interpretada tacitamente como quitação do débito, 

autorizando a extinção do feito pelo pagamento.

Custas nos termos do acordo.

Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 5536-79.2006.811.0040

 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: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA KLAJNER 

LESCHZINER - OAB:, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5376/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:10059-MT

 Ante ao exposto, sem maiores delongas, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do atual Código de Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.Após o trânsito 

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

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41709 Nr: 4517-04.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI, ADRIANA RIBEIRO GARCIA 

BERNARDES ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN HENRIQUE KLASENER, CARMO 

KLASENER, MARIA EMÍLIA KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:113090/MG

 Vistos.

Sem delongas defiro o requerido às fls. 292/292v, OFICIE-SE o cartório de 

1º ofício da Comarca de Nova Ubiratã para que proceda o cancelamento 

das averbações presentes na matricula nº 3.636, conforme requerido.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 289.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50037 Nr: 377-53.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ZEN CARDOSO EPP, ADEMAR ZEN CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Desse modo, entendo que a decisão não padece de quaisquer dos vícios 

apontados pelo embargante, devendo este fazer uso da via adequada 

para satisfazer sua pretensão.Diante de todo exposto, CONHEÇO os 

embargos propostos por RENATO FELICIANO DE DEUS NERY por 

tempestivo, E REJEITO – os mantendo incólume da decisão objurgada.No 

mais, CUMPRA-SE na forma da decisão de fls. 344.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105068 Nr: 8133-74.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI GARCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRTON DEPPNER, EUNICE DE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATE SIRLEI PETRY - 

OAB:RS/52830

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106747 Nr: 9776-67.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108892 Nr: 1338-18.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SEMIGUEM -ME, MARIA SEMIGUEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos propostos por RENATO 

FELICIANO DE DEUS NERY por tempestivo, E REJEITO – os mantendo 

incólume da decisão objurgada. ACOLHO os embargos propostos pelo 

BANCO BRADESCO S/A para retificar a nomenclatura da ação fazendo 

constar “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”, alterar a 

parte dispositiva da sentença para fazer constar “CUSTAS NOS TERMOS 

DO ACORDO”, bem como para constar no dispositivo da sentença 

“HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PARA QUE 

SURTA SEUS EFEITOS JURÍDICOS, fazendo este parte integrante da 

sentença”.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão 

objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110847 Nr: 2995-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI PEDRO HOLZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 VISTOS.

Trata-se de Embargos à Execução, em que a parte autora busca em 

síntese a tutela jurisdicional específica e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária.

Conforme se verifica dos autos apensos (Código 98593), as partes 

celebraram acordo, pugnando por sua homologação judicial, bem como 

pela extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem delongas, diante do acordo celebrado entre as partes e homologado 

judicialmente nos autos do processo de Código 98593, resta evidente a 

ausência de interesse de agir decorrente da perda superveniente do 

objeto da ação.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

Custas, na forma prevista no artigo 90, §2º, do CPC.

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

mediante as baixas e cautelas de praxe.

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

Após, ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115837 Nr: 6966-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROSOJA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVOR ORLANDO, CAMILA GRANDO ORLANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128434 Nr: 4454-95.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINI & CIA LTDA - AÇOMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBRICA DE MÓVEIS RECH LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13.894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 
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ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140122 Nr: 10681-04.2015.811.0040

 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: ERNESTO CANOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU PASINI, SEBASTIÃO WEGNER, 

BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ALEXANDRA GUERRA 

- OAB:15477/MT

 Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO para retificar a decisão proferida às fls. 121/122, a fim de 

sanear o feito, rejeitar as questões preliminares levantadas pela parte 

embargada/requerida, rejeitar o pedido de impugnação ao valor da causa, 

admitir o pedido contraposto formulado em sede de contestação, rejeitar a 

denunciação a lide feita pelo autor em impugnação, admitir o pedido de 

denunciação a lide feito pela parte requerida, para tanto, proceda-se a 

citação da litisdenunciada BRADESCO SEGUROS S/A, nos termos do 

artigo 131 do NCPC.No mais, CUMPRA-SE na forma da decisão 

objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143653 Nr: 624-87.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÕAO BATISTA FERREIRA DE PINHO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 144058 Nr: 844-85.2016.811.0040

 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: PRISCILA TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL- UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551, ANA CATIUCIA LINS ALMEIDA CARIGLIO - 

OAB:10.126/RO, NORMA SUELI CAIRES GALINDO - OAB:6.542B

 Assim, rejeito o pedido contraposto formulado pela parte requerida, 

devendo esta defender seus interesses por meio da via adequada.Por fim, 

consigno que o feito inicialmente tramitou no juizado especial, onde o rito 

não permite reconvenção, no entanto a parte requerida apresentou 

contestação quando os autos já haviam sido remetidos a esta Comarca e 

recebido sob o procedimento ordinário, assumindo o risco de ter seu 

pedido rejeitado.Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido 

quanto à licitude/ilicitude na cobrança da taxa e mensalidades, no valor de 

R$ 408,34 e R$6.790,14, respectivamente. Diante de todo exposto, 

CONHEÇO os embargos por tempestivo, E ACOLHO para retificar a 

decisão proferida às fls. 172, a fim de sanear o feito, rejeitar o pedido 

contraposto e fixar os pontos controvertidos.No mais, CUMPRA-SE na 

forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185082 Nr: 938-62.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LIZIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ANTONIO MOLOSSI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13.094-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Vistos.

Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 08 de maio de 2018, 

às 13h15min.

INTIMEM-SE.

COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 87546 Nr: 7056-98.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI, ELISABETE BONFANTI 

TREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A

 Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos por tempestivo, E 

ACOLHO parcialmente, para o fim de retificar a decisão proferida às fls. 

160/161, e determinar o registro da penhora sobre o imóvel de matrícula 

nº11.835 do CRI de Sorriso, nos termos do artigo 167, I, V, da Lei 6015/73, 

bem como determinar que em caso de inadimplemento da obrigação 

pactuada o feito deverá prosseguir nos termos do acordo.Oportunamente, 

determino que os termos do acordo são parte integrantes da sentença.No 

mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103853 Nr: 6887-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI THEBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉSLEN PARRON MENDES - 

OAB:17909/O, VALDENIR BERTOLDO - OAB:17944/O

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 40/41, e, com 

fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo marca: IVECO, Modelo: 

EUROTECH 450 E 37TN, Ano: 2005, Cor: CINZA, Chassi: 

93ZM2APH058701762, Placa: KAC4952, nas mãos da parte autora, cuja 

apreensão torno definitiva, devendo as parcelas quitadas pelo devedor 

serem abatidas do saldo remanescente em caso de venda do bem. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Condeno o 

réu-devedor ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo 

de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de 
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estilo, observadas as formalidades legais e as normas da 

CNGC-TJMT.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107295 Nr: 10289-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLORINDA BULIONI POSSOBOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 VISTOS.

1. Em prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão.

2. Com as manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, 

NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC).

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110070 Nr: 2337-68.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SEMIGUEM -ME, MARIA SEMIGUEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEVINO MAMPRIM DA SILVA 

- OAB:13076, JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Desse modo, entendo que a decisão não padece de quaisquer dos vícios 

apontados pelo embargante, devendo este fazer uso da via adequada 

para satisfazer sua pretensão.Quanto aos embargos apresentado pelo 

BANCO BRADESCO S/A e por MARIA SEMEGUEM-ME e MARIA 

SEMEGUEM, entendo que merece acolhimento, uma vez que o dispositivo 

da sentença condenou expressamente a parte embargante ao pagamento 

de custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% 

sobre o valor da causa, contrariando os termos do acordo, que prevê que 

cada parte arcará com os honorários do seu advogado.Assim, tendo em 

vista que o acordo faz lei entre as partes, tendo essas pactuado 

livremente sobre as custas e honorários advocatícios, é o que deve 

prevalecer.Diante de todo exposto, CONHEÇO os embargos propostos por 

RENATO FELICIANO DE DEUS NERY por tempestivo, E REJEITO – os 

mantendo incólume da decisão objurgada, ACOLHO os embargos 

propostos pelo BANCO BRADESCO S/A e por MARIA SEMEGUEM-ME e 

MARIA SEMEGUEM, para retificar a parte dispositiva da sentença para 

fazer constar “CUSTAS E HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ACORDO”.No 

mais, CUMPRA-SE na forma da decisão objurgada.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 122243 Nr: 755-96.2015.811.0040

 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: ILO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628A, RAFAEL BICCA - OAB:44.096

 VISTOS.

1) Fls. 158: Manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001157-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR AVELINO (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):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001157-29.2016.8.11.0040 

AUTOR: VALDEMIR AVELINO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação, tendo a parte 

autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação de 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à 

alegação ilegitimidade passiva e alteração do polo passivo, com a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, 

entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o 

direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da mesma forma, não há que 

se falar em inépcia da inicial, já que os fatos foram narrados na inicial com 

clareza, sendo a exordial devidamente instruída com os documentos 

necessários. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000179-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON PEDRO DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000179-81.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ADELSON PEDRO DA SILVA VISTOS. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por B.V. FINANCEIRA 

S.A. C.F.I. em face de ADELSON PEDRO DA SILVA, ambos qualificados 

nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato e após por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com 

garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: CHEVROLET, Modelo: S-10 

PICK-UP LTZ (C.DUP) 4X2 2.4 8V (FLEXPOWER) 4P, Ano: 2012/2013, Cor: 

PRETA, Chassi: 9BG148LP0DC404802, Placa: NPO2013, descrito na inicial, 

com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

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

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001714-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CRISTOVAO DAMACENO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001714-79.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUIZ CRISTOVAO DAMACENO JUNIOR VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão de veículo automotor, manejada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Luiz Cristovão Damaceno Junior. Em Id 

9817084 foi proferida sentença de indeferimento da inicial em razão da 

não comprovação da mora do devedor, tendo a parte autora apresentado 

recurso de apelação em Id 10467564. Após, em Id 11378829, a parte 

autora pugnou pela desistência da ação. DECIDO. Primeiramente, 

verifica-se que embora tenha apresentado apelação contra a r. sentença 

de indeferimento da inicial, a parte autora se retratou e pleiteou pela 

desistência da demanda. Assim, com fulcro no artigo 998 do NCPC, dou 

por prejudicado o prosseguimento do recurso interposto em Id 10467564. 

No mais, vale destacar que, diante do pedido de desistência da ação 

formulado pela parte requerente, e não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, 

pela parte autora (art. 90, NCPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000523-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DA CONCEICAO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000523-62.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: JOAQUIM DA 

CONCEICAO SANTOS VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

BANCO HONDA S/A em face de JOAQUIM DA CONCEICAO SANTOS, 

ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A 

peça inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do 

contrato assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram 

recolhidas. Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa 

disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pelo requerido em contrato. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: HONDA, Modelo: CG 160 

TITAN EX, Ano: 2016/2017, Cor: BRANCA, Chassi: 9C2KC2210HR806813, 

Renavam: 1111675136, Placa: QBY7451, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

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

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 
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será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000105-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE MENDONCA ROLON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO TRINDADE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000105-61.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: SIMONE MENDONCA ROLON EXECUTADO: FABIO TRINDADE 

DE SOUZA VISTOS. O título executivo que embasa a presente cobrança é 

oriundo dos autos do Processo n.º 6207-24.2014.811.0040 (Código 

114807), da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT. Assim, com fulcro no artigo 516, 

inciso II, do NCPC, declino competência e determino a remessa do feito 

àquele Juízo, com anotações de estilo. CUMPRA-SE.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000633-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLIANE PEREIRA DE SOUZA FREIRE OAB - MT21876/O (ADVOGADO)

NIWMAR SERPA OAB - MT19703/O-O (ADVOGADO)

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000633-95.2017.8.11.0040 

AUTOR: ROBERTO CARLOS SCATAMBULI RÉU: ITAU UNIBANCO S/A 

VISTOS. 1. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. DEFIRO o 

parcelamento das custas em duas vezes, na forma do art. 98, § 6º, NCPC. 

3. Em cognição sumária, verifico que não há prova pré-constituída que 

demonstre o perigo de dano alegado na inicial, mesmo porque a restrição 

do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de 

débitos oriundos de contrato firmado pela própria parte, ciente até então 

dos encargos assumidos. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência. 4. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 

CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 dias para citação. 

Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na pessoa 

do advogado constituído, consignando-se a necessidade de se fazer 

acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). 5. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência, 

consignando-se as advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do 

NCPC, cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será 

contado na forma do art. 335 do NCPC. 6. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005716-92.2017.8.11.0040

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:

ROSENILDA APARECIDA LOPES DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1005716-92.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ROSENILDA APARECIDA LOPES DE LIMA VISTOS. A parte requerente 

apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte 

contrária, a parte requerente apresentou pedido expresso de desistência 

da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar 

que, não tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da 

parte requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do 

NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, 

homologando-o na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 

90, NCPC). Determino baixa da restrição veicular junto ao RENAJUD. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006086-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1006086-71.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JULIANO DO AMARAL VISTOS. A 

parte requerente apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, 

pela parte autora (art. 90, NCPC). Determino baixa da restrição veicular 

junto ao RENAJUD. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002971-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA RZARTKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002971-42.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: ANA CLAUDIA 

RZARTKI VISTOS. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial. 

Entre um ato e outro, as partes litigantes se compuseram em âmbito 
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extrajudicial, pugnando pela homologação do pacto e pela extinção do feito 

pelo pagamento do débito. Pois bem. A causa versa sobre direitos 

patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se 

que o acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as 

assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de 

vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, e, 

face ao pagamento da obrigação pactuada, JULGO EXTINTO O FEITO, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma do pactuado entre as partes, observando-se, em 

caso de omissão, o disposto no artigo 90, § 2º, do NCPC. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000913-03.2016.8.11.0040

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000913-03.2016.8.11.0040 

AUTOR: CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

CRISTINA OTAVIA SANTANA COSTA CURITIBA em face de 

SEGURADORA LÍDER - CONSÓRCIOS DE SEGUROI DPVAT, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento do valor de 

R$2.217,14 (dois mil, duzentos e dezessete reais e quatorze reais), 

referentes às despesas médicas despendidas em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 10/08/2015. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 1543485 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 4178646. Foram apresentadas contestação (Id 4178739) e 

impugnação à contestação (Id 5482891). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do 

mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade 

da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve 

ser afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de 

agir, uma vez que é plenamente possível a propositura de ação judicial 

visando o recebimento do valor que a parte autora entende como devido, 

mesmo já tendo requerido e recebido valores administrativamente. Posto 

isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em comento 

está disciplinada na Lei nº 6.194/74, em seu artigo 3º, inc. III, §2º, vejamos: 

“Art. 3º - Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (...) 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. (...) §2º - Assegura-se à vítima 

o reembolso, no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009).” Diante disto, e considerando os documentos constantes de Ids 

1543563 e 1543535, entendo que a parte autora faz jus ao reembolso do 

teto previsto no dispositivo legal citado, ou seja, R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), devendo ser descontado o valor de R$482,86 

(quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), recebidos 

administrativamente. A propósito, vejamos o julgado abaixo: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO –PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO 

JUIZADO ESPECIAL – SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - DEMONSTRAÇÃO DAS 

DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTO VÁLIDO - REEMBOLSO DEVIDO – 

NEXO CAUSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para a cobrança do 

seguro DPVAT é de três anos, conforme estabelece o art. 206, §3º, IX, do 

C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem inicia na data do evento danoso, 

podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido administrativo, nos 

termos da Súmula 229, do STJ, bem como a interrupção quando da citação 

válida em processo extinto sem julgamento do mérito. Restando 

suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e os recibos 

que demonstra os gastos com o tratamento fisioterápico necessário, 

correta a condenação da seguradora no pagamento das despesas 

médicas e hospitalares (DAMS). A correção monetária incide da data do 

evento danoso. (TJMT, Ap 138871/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) - destaquei. Ante o exposto, e 

por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte 

requerida ao pagamento de R$ 2.217,14 (dois mil, duzentos e dezessete 

reais e quatorze centavos) a parte requerente, referentes às despesas 

médicas, tudo acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a 

partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ). CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000936-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CAVALHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000936-46.2016.8.11.0040 

AUTOR: WILLIAN CAVALHEIRO RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por WILLIAN 

CAVALHEIRO em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados 

nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico 

ocorrido em 24/11/2015. A inicial veio acompanhada dos documentos de 

Id. 1545285 e seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do 

feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 4837263. Foi 

apresentada contestação (Id 3728907), tendo transcorrido o prazo sem 

apresentação de impugnação pela parte autora (Id 5896419). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em 

apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do 

art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes 

da análise do mérito, e restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível a 

propositura de ação judicial visando o recebimento do valor que a parte 

autora entende como devido, mesmo já tendo requerido e recebido valores 
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administrativamente. Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Também não prospera o pedido 

da parte autora para a realização de nova perícia (Id 4837263), uma vez 

que já existe no feito laudo de avaliação conclusivo, do qual se verifica a 

invalidez parcial incompleta com grau de repercussão moderada (25%) 

para o pé direito. Destaco que o simples inconformismo da parte com o 

resultado do exame não justifica a realização de nova perícia médica. 

Posto isto, passo a análise do mérito. Consta da inicial que o autor recebeu 

administrativamente a importância de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondentes ao grau da 

lesão sofrida no seu pé direito. O laudo de avaliação de Id 4837263 

constatou que a lesão sofrida pressupõe o grau em 25%, e este 

corresponde a lesão e sua previsão na tabela, incide sobre 50%, portanto 

o valor a que teria direito o autor seria o correspondente ao já recebido na 

esfera administrativa. Portanto, comprovada a quitação dos valores 

correspondentes com a lesão sofrida, a improcedência da presente 

demanda é medida que se impõe. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

"AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ - ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA 

DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE 

NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME 

COMPLEMENTAR - LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA 

EFICIENTE PARA ATESTAR O GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO 

DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - PAGAMENTO EM SEDE 

ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO - 

INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A 

DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o laudo pericial 

realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez parcial permanente 

e seu grau, para fins de cálculo da indenização securitária. O montante 

indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a 

extensão da lesão sofrida pelo segurado. (Súmulas 474 e 544 do STJ). 

Mostra-se indevida a complementação da indenização securitária, quando 

o pagamento administrativo efetuado se deu na proporcionalidade da lesão 

atestada pela perícia médica. (TJMT, AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

29/11/2017, Publicado no DJE 01/12/2017) - destacamos. Ante o exposto, 

e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC, ficando contudo suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor do autor. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002832-27.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (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)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002832-27.2016.8.11.0040 

AUTOR: JOAO CLAUDIO FALKOVSKI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT ajuizada por JOÃO CLAUDIO FALKOVSKI em 

face de SEGURADORA LÍDER - CONSÓRCIOS DE SEGUROI DPVAT, 

ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 21/03/2016. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 3306124 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 8286878. Foram apresentadas contestação (Id 5782492) e 

impugnação à contestação (Id 6105282). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do 

mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade 

da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve 

ser afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de 

agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a 

parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera o pedido da parte autora para a realização de perícia (Id 

8286878), uma vez que já existe no feito laudo de avaliação conclusivo, 

do qual se verifica a invalidez parcial incompleta com grau de repercussão 

moderada (50%) para o joelho direito. Destaco que o simples 

inconformismo da parte não justifica a realização de nova perícia médica. 

Posto isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em 

comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante 

deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 21/03/2016 (Id 3306124). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC 

(Id 5905943), da qual se extrai que o autor sofreu danos no seu joelho 

direito, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau 

de 50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” 

do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 
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que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 25% x 50%, qual 

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

centavos), referente ao dano no joelho direito do autor, devendo ser 

descontado deste valor eventual montante recebido administrativamente. 

No que tange ao pedido de pagamento do valor relativos às despesas 

hospitalares, dispõe a Lei nº 6.194/74, em seu artigo 3º, inc. III, §2º, os 

casos de reembolso médico, vejamos: “Art. 3º - Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) 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. (...) §2º - Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009).” Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a 

parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de 

danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 

580 do STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005257-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SALUTTE ZANOTTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1005257-90.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SALUTTE ZANOTTO VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de 

desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre 

um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a parte 

requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC). Determino 

baixa da restrição veicular junto ao RENAJUD. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000790-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOMIR BEDIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000790-68.2017.8.11.0040 

AUTOR: CLOMIR BEDIN RÉU: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. Entre um ato e outro, e 

após o regular trâmite processual, as partes apresentaram petição 

conjunta de acordo, pugnando por sua homologação judicial, bem como 

pela extinção do feito. Pois bem. A causa versa sobre direitos patrimoniais 

disponíveis, os quais admitem transação. Ademais, verifica-se que o 

acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das 

partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no 

consentimento. Em virtude disso, a homologação da avença é medida que 

se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes 

(Id 10499838), e, em consequência julgo extinto o feito, com resolução de 

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

Processo Civil. Custas e honorários na forma do art. 90, §§ 2º e 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002557-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GESSYANE DELERA GONCALVES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABIDON DAROIT DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1002557-78.2016.8.11.0040 

AUTOR: GESSYANE DELERA GONCALVES RÉU: ABIDON DAROIT DE 

SOUZA VISTOS. Sem delongas, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que 

surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as 

partes em sessão de mediação judicial (Id 11543929), e, em consequência 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas na forma do 

art. 90, §§ 2º e 3º, do NCPC, observando-se serem as partes beneficiárias 

da gratuidade judiciária. Expeça-se mandado de averbação ao serviço 

registral para anotações pertinentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Após, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001996-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARCANGELO PIOVEZAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001996-54.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: ARCANGELO 

PIOVEZAN VISTOS. Tratam-se de embargos de declaração ofertados por 

BANCO BRADESCO S/A, em face da r. decisão proferida no Id 4884954, 

alegando que houve contradição do juízo em relação ao termo inicial da 

contagem do prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora (Id 

6745360), bem como omissão quanto ao pagamento das custas 

processuais pelo réu. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Sobre o instituto em pauta, estabelece o CPC/2015: “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.” Pois bem. No que tange a 

primeira contradição apontada, entendo que não assiste razão ao 

embargante, já que constou expressamente da decisão embargada que o 

prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora iniciará após 

concretizada a apreensão, ou seja, com a execução da liminar. No mais, 

quanto ao pagamento das custas processuais, incumbe ao autor o 

adiantamento de tais despesas, sendo certo que eventual condenação do 

réu no pagamento de custas processuais será determinada quando da 

prolação da sentença. Diante de todo exposto, CONHEÇO, todavia, 

REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, mantendo-se o decisum 

embargado em seus exatos termos. Intimem-se. Cumpra-se a r. decisão 

liminar, com urgência. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001360-88.2016.8.11.0040

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:

SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES 65524187104 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1001360-88.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: SERGIO RICARDO IAGUE VASQUES 65524187104 VISTOS. 

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de SERGIO 

RICARDO IAGUE VASQUES, com base no Decreto-Lei nº 911/69, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial. A liminar foi deferida (Id 

1667439). Consoante se observa pela certidão encartada (Id 3070594), o 

cumprimento da liminar restou infrutífero. Através do petitório de Id 

8729588, o requerente pugnou pela conversão de busca e apreensão em 

ação de execução. Na oportunidade, encartou aos autos planilha de 

débito. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Dispõe o artigo 329 do Novo Código de Processo Civil 

que: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido 

ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; (...); Na 

hipótese, verifica-se que não houve triangularização da relação 

processual, ou seja, não houve citação do requerido, e sabe-se, através 

da certidão do meirinho, que o veículo objeto do contrato encontra-se em 

estado de sucata. Destarte, sob essas circunstâncias, tenho que não há 

óbice à conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução. 

Aliás, o artigo 5º do Decreto-Lei 911/69, prevê a possibilidade de o credor 

socorrer-se da ação de execução para hipóteses como a dos autos. “Art. 

5º - Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, 

executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens do 

devedor quantos bastem para assegurar a execução (...).” Isso posto, 

aplica-se, no caso em tela, a exegese do dispositivo supra mencionado. 

Assim, possível a conversão da ação de busca e apreensão em ação 

executiva, quando ainda não angularizada a relação processual. Essa 

providência é perfeitamente admitida em nossos tribunais. Observe: 

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO LOCALIZAÇÃO DOS BENS 

E DOS DEVEDORES - EMENDA DA INICIAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 264 E 294 DO CPC - 

CONVERSÃO DO FEITO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE - ART. 5º DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É cabível a 

emenda da inicial com a conversão da ação de busca em apreensão em 

execução de título extrajudicial, se o bem dado em garantia não foi 

localizado e os devedores fiduciários não foram citados, inteligência dos 

artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º do Decreto-Lei 

nº. 911/69." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 106248/2010 - 

CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - Relatora: 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Data de Julgamento: 09-02-2011) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DA AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fundamentado no art. 527, 

II, do CPC, 2ª parte, admissível o recebimento do recurso como Agravo de 

Instrumento. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. Com base no 

art. 557, § 1º-A, do CPC, o Relator está autorizado a dar provimento 

monocraticamente ao recurso, diante de matéria pacificada no órgão 

julgador. Primazia da ratio essendi. DA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

Antes mesmo de ser angularizada a relação processual, pode o credor 

recorrer à ação executiva, convertendo a ação ajuizada. Previsão legal do 

artigo 294 do CPC e artigo 5º do Decreto-Lei 911/69. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de 

Instrumento Nº 70025532029, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 31/07/2008) 

Assim, considerando que o requerido não foi citado e que o requerente 

apresentou planilha de débito, comprovando a liquidez do título executivo, 

além do veículo não ter sido apreendido, deve a ação ter sua classe 

alterada para execução de título extrajudicial. Assim posto, DEFIRO a 

conversão requerida, devendo a Secretaria da Vara proceder a alteração 

de classe processual, a fim de que passe a constar que se trata de 

execução. Desta feita, CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito (art. 829 do NCPC), sob pena de não 

o fazendo ser-lhes penhorado tantos bens quantos forem necessários 

para garantia do principal atualizado, juros, custas e honorários 

advocatícios (art. 829 e parágrafos do CPC) ou, oferecerem embargos no 
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prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou 

caução (art. 914 c.c. art. 915 do CPC). Caso a constrição recaia sobre 

bens imóveis, INTIME-SE o cônjuge do executado, se casado for, ou a 

terceiro garantidor, bem como providencie o registro da penhora junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 

835, § 3º, 831, 845 § 1º e 837, todos do NCPC. Havendo pedido de 

penhora online, em sendo o caso, façam-me os autos conclusos. Desde 

logo, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito 

devidamente atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no 

prazo acima, a verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 

1º do CPC). DEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao Oficial de 

Justiça encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o 

que deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000507-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONISETE MICHEL BITTENCOURT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADHELY HERNANDES DALMOLIN (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000507-45.2017.8.11.0040 

AUTOR: DONISETE MICHEL BITTENCOURT RÉU: ADHELY HERNANDES 

DALMOLIN Vistos. Trata-se de Ação Monitória interposta por DONISETE 

MICHEL BITTENCOURT em face de ADHELY HERNANDES DALMOLIN, 

qualificados nos autos. Sem delongas, verifico que o feito comporta 

extinção imediata, sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento 

das custas e taxa judiciária. Isto porque a parte autora foi regularmente 

intimada a emendar a inicial e recolher as custas iniciais e a taxa judiciária, 

mas quedou-se inerte (certidão - Id 11551317). Com efeito, dispõe o artigo 

290 do atual Código de Processo Civil que “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”. Ante 

ao exposto, levando-se em conta que a parte autora não efetuou o 

recolhimento das custas iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a 

inicial, e, como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do 

mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo 

desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição. Sem 

condenação em honorários. Transitada em julgado a presente sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da CNGC-TJMT. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003442-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DOLORES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003442-58.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ANA PAULA DOLORES DA SILVA 

VISTOS. A parte requerente apresentou pedido de desistência da ação. 

DECIDO. Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes 

mesmo da citação da parte contrária, a parte requerente apresentou 

pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. 

Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, 

pela parte autora (art. 90, NCPC). Determino baixa da restrição veicular 

junto ao RENAJUD. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003786-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI DE OLIVEIRA AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003786-39.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: DANIELI DE OLIVEIRA AQUINO VISTOS. A 

parte requerente apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo da 

citação da parte contrária, a parte requerente apresentou pedido 

expresso de desistência da ação, pugnando pela extinção do feito. Nesse 

ponto, vale destacar que, não tendo havido citação, torna-se 

desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, conforme 

inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o pedido de 

desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, julgo extinto 

o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se houver, 

pela parte autora (art. 90, NCPC). Realizo neste ato a baixa da restrição 

veicular junto ao RENAJUD, conforme requerido. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001988-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO SIMOES TEDESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001988-43.2017.8.11.0040 

AUTOR: GETULIO SIMOES TEDESCO RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos. 

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por GETÚLIO SIMÕES TEDESCO 

em face de BANCO DO BRASIL S/A. A inicial veio instruída com 

documentos. Em Id 7351717 foi determinada emenda à inicial para 

recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária. Certidão de inércia da 

parte autora em Id 10816786. Vieram os autos à conclusão. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifico que o feito 

comporta extinção sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento 

das custas. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi 

regularmente intimada a emendar a inicial e recolher as custas iniciais e a 

taxa judiciária, mas quedou-se inerte. Com efeito, dispõe o artigo 290 do 

atual Código de Processo Civil que “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”. Ante 

ao exposto, levando-se em conta que a parte autora não efetuou o 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, 

como consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com 

fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil, 

determinando o cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, 

porém, a anotação junto à Central de Distribuição. Transitada em julgado a 

presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na 

forma da CNGC-TJMT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001754-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO PAULO LORENZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001754-95.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: VILSO PAULO LORENZI VISTOS. 1. 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por FIAGRIL LTDA. 

em face de VILSON PAULO LORENZI, qualificados nos autos. A inicial veio 

instruída com documentos e as custas foram recolhidas. 2. Ocorre que as 

partes apresentaram petição conjunta de acordo, pugnando por sua 

homologação judicial (Id 9823824 e Id 9823829). 3. Pois bem. A causa 

versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação. 

Ademais, verifica-se que o acordo em comento foi livremente pactuado, 

contendo as assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer 

indicativo de vícios no consentimento. Em virtude disso, a homologação da 

avença é medida que se impõe. 4. Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR 

SENTENÇA, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO 

a que chegaram as partes (Id 9823824 e Id 9823829), e, em consequência 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil. 5. Lavre-se termo 

de penhora do imóvel objeto da matrícula 26282 do Cartório de Registro de 

Imóveis de Sorriso – MT, intimando-se a parte para assinatura. Consigno 

que, conforme termos do acordo, a hipoteca sobre o mesmo bem 

permanecerá íntegra. 6. Custas na forma do art. 90, § 2º e § 3º, do NCPC. 

Honorários na forma do acordo de Id 9823829. 7. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 8. Após, aguarde-se em Cartório por 90 dias 

notícias quanto ao cumprimento do acordo. Decorrido o prazo, intime-se a 

parte exequente para manifestação, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003322-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON TIMOTHIO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003322-15.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JEFERSON TIMOTHIO PEREIRA VISTOS. A parte requerente apresentou 

pedido de desistência da ação. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que, entre um ato e outro, antes mesmo da citação da parte contrária, a 

parte requerente apresentou pedido expresso de desistência da ação, 

pugnando pela extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não 

tendo havido citação, torna-se desnecessária a anuência da parte 

requerida ao pedido, conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. 

Desta maneira, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o na 

forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, 

em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas finais, se houver, pela parte autora (art. 90, NCPC). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, 

arquivem-se os autos. Sorriso/MT, 15/02/2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000356-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR CHAVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REJANE RIBAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000356-79.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: MOACIR CHAVES CAMPOS REQUERIDO: SONIA REJANE 

RIBAS Vistos. Diante da informação contida em Id 10279884, em consulta 

ao Sistema PJE, verifica-se que tramita por este Juízo ação idêntica a esta 

demanda, contendo as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa 

de pedir – (Processo 1000373-18.2017.8.11.0040). Assim, não resta 

alternativa senão a extinção do presente feito, sem resolução de mérito, 

face à ocorrência de litispendência. Ante ao exposto, acolho a 

manifestação de Id 10279884 e julgo extinto o presente feito, sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, V, NCPC, face à ocorrência 

de litispendência desta ação com a ação objeto do Processo 

1000373-18.2017.8.11.0040. Sem custas. Transitada em julgado, ao 

arquivo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003166-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILONE ERICA DA LUZ COLERAUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003223-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE ALVES MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003803-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELIA MARIA DE FREITAS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes do LAUDO PERICIAL, 

devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004026-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SENIO LOTARIO HUBNER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004026-28.2017.8.11.0040 

AUTOR: SENIO LOTARIO HUBNER RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requeirmento do benefício 

se deu em 05/05/17 (Num. 9332027) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 08/08/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. Themis Carolina Wassano Matunaga, CRM n. 8846, a qual 

servirá escrupulosamente e independentemente de compromisso. Quanto 

aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, 

entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos de 

honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido. Por sua vez, 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ, determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos à perita nomeada em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal. Faculto às partes no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a 

indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já 

não tiverem sido apresentados. Apresentado o laudo, independentemente 

de intimação, poderão os assistentes técnicos apresentar seus pareceres 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

477,§ 1º do NCPC. No mais, designo o dia 19 de abril de 2018, às 

14h10min para realização da perícia, a qual será realizada no presente 

Fórum pela perita médica acima nomeada. Aportando aos autos o laudo 

(pericial), intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. 

Determino seja a parte autora intimada tão somente via DJE, devendo o 

procurador da mesma tomar ciência da presente decisão, bem como 

comunicar a parte autora a qual deverá comparecer ao ato acima 

independentemente de intimação. Tendo em vista a necessidade de 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 

25/04/18 às 14h00min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Intimem-se as partes e seus procuradores. Outrossim, 

conforme disposto no artigo 455 §1°, do NCPC cabe ao advogado da parte 

intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência designada. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000283-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMARINA SILVA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000283-73.2018.8.11.0040 

AUTOR: VALDEMARINA SILVA DE MORAES RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação 

previdenciária de concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por VALDEMARINA SILVA DE MORAES em 

face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

a conceder a aposentadoria por idade híbrida. Para tanto, relata a parte 

autora que iniciou sua labuta rural em 07/11/1982, perdurando a 

20/05/2006, juntamente com seu esposo na atividade rural, quando, 

posteriormente, mudaram-se para a cidade, exercendo atividade urbana, 

permanecendo até a presente data. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação 

de tutela, a concessão da aposentadoria por idade híbrida, suscitando, 

assim, que o benefício lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, 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. Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, compulsando detidamente 

os autos não vislumbro, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. Compulsando os autos, mormente o CNIS 

acostado aos autos, verifico que a autora encontra-se recolhendo 

contribuições até a presente data (Num. 11505750). Ademais, não há 

qualquer comprovação nos autos de que a autora se encontra 

incapacitada para continuar laborando e recolhendo contribuições 

previdenciárias, não sendo necessária a tutela jurisdicional, uma vez que 

não resta caracterizada a ameaça ou lesão ao direito. Do exposto, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004232-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VIGOLO NETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004232-42.2017.8.11.0040 

AUTOR: ANTONIO VIGOLO NETTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 
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que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que a cessação do benefício se 

deu em 03/05/17 (Num. 9470042) termo a quo do eventual benefício a ser 

deferido. Havendo a propositura da ação em 17/08/17 não há que se falar 

em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, a qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ, 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita nomeada em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 08h10min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004671-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMADIR DE JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1004671-53.2017.8.11.0040 

AUTOR: AMADIR DE JESUS DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. A parte requerida alegou, em sua 

contestação, a questão prejudicial de mérito de prescrição das verbas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 

É o relatório. Decido. De proêmio, a legislação de regência (Lei n. 8.213/91) 

estabelece: “Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e 

qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato 

de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao 

do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em 

que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito 

administrativo. Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da 

data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver 

prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil”. Verifica-se, portanto, que haveria prescrição das 

parcelas devidas há mais de cinco anos antes da propositura da 

demanda. Neste sentido menciono ainda a Súmula 85 do STJ: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação”. Ocorre que o requerimento do benefício 

se deu em 13/07/17 (Num. 10609370) termo a quo do eventual benefício a 

ser deferido. Havendo a propositura da ação em 08/09/17 não há que se 

falar em verbas alcançadas pela prescrição. Desta feita, rejeito a questão 

prejudicial ao mérito suscitada pelo requerido, haja vista que não existem 

verbas prescritas a serem reconhecidas. Defiro a produção de prova 

pericial e para a sua realização nomeio para atuar como expert deste 

Juízo a Dra. ELIANA KAWAGUTI, a qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 305/2014 do CJF que dispõe, entre outros, sobre os 

procedimentos relativos aos pagamentos de honorários de peritos, em 

casos de assistência judiciária gratuita, no âmbito da justiça, determina a 

fixação dos honorários periciais será limitado ao valor máximo de R$ 

200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 03 (três) vezes 

do valor estabelecido. Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ, 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) 

vezes do valor estabelecido. Assim, entendo que devem os honorários 

ser arbitrados de acordo com tal realidade, razão pela qual arbitro em 

R$300,00 (trezentos reais) os honorários devidos à perita nomeada em 

razão dos serviços prestados, que deverão ser pagos pela Justiça 

Federal. Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e 

apresentação de quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados. 

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. No 

mais, designo o dia 24 de maio de 2018, às 08h00min para realização da 

perícia, a qual será realizada no presente Fórum pela perita médica acima 

nomeada. Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 dias. Determino seja a parte autora 

intimada tão somente via DJE, devendo o procurador da mesma tomar 

ciência da presente decisão, bem como comunicar a parte autora a qual 

deverá comparecer ao ato acima independentemente de intimação. 

Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003261-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LINS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 13h20. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002471-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA FABIANI DE MOURA STRAPAZZON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO. Diante da Portaria 678-2017-PRES, que estabeleceu ponto 

facultativo na data de 29/03/2018, por determinação do MM. Juiz de Direito 

Érico de Almeida Duarte fica a perícia deferida nos autos redesignada 

para o dia 19/04/2018, às 13h30. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000178-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000178-96.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: LEANDRO APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: FUNDO DO 

REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos etc. Defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Em observância as especificidades da causa, e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos 

do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de 

conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000236-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DE LURDES CAUMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000236-02.2018.8.11.0040 

AUTOR: JUSSARA DE LURDES CAUMO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de 

Pensão por Morte c/c tutela antecipada ajuizada por JUSSARA DE LURDES 

CAUMO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a 

concessão do beneficio previdenciário em razão do falecimento de Sadi 

Storck, em 10/04/2017. Sustenta que formulou pedido de concessão de 

benefício administrativamente o qual, no entanto, restou indeferido, sob o 

argumento de falta de qualidade de segurado do falecido. Com a inicial 

juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a gratuidade 

judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação previdenciária em 

que a autora pretende que o requerido seja condenado a lhe conceder o 

benefício de pensão por morte, em razão do falecimento de seu 

convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca 

da tutela de urgência, 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. No 

caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela 

pretendida não se encontram presentes. Para a concessão do benefício 

de pensão por morte, necessária se faz a demonstração da condição de 

segurado do falecido, bem como da situação de dependência da 

Requerente, nos termos do artigo 74 da Lei 8.213/91. Analisando 

detidamente os documentos juntados aos autos, infere-se que não restou 

comprovado, pelo menos neste momento, a verossimilhança da alegação, 

em razão de inexistência de prova inequívoca a comprovar a qualidade de 

segurado do falecido, nesta quadra processual não há como acolher o 

pedido de tutela antecipada. Isso porque, embora o mesmo possua mais 

de 120 contribuições, pelo CNIS de Num. 11467649, verifica-se que as 

mesmas não são ininterruptas. Ademais, não demonstrou a parte autora a 

situação de desemprego do de cujus registrada no órgão próprio do 

Ministério do Trabalho e da Previdência Social, os quais seriam causa de 

manutenção da qualidade de segurado (art, 15, §§1º e 2º, da Lei n. 

8213/91). Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a antecipação da tutela só deve ser 

deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito pleiteado, com 

evidente receio de dano irreparável ou de difícil reparação, além da 

reversibilidade da medida. A não comprovação do atendimento aos 

pressupostos exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do 

deferimento, o que se verifica no caso dos autos, em que não há 

comprovação de condição de segurado do de cujus. Do exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA pretendida. Em observância as 

especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, 

deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida 

para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo 

Civil. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-47.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATA SERVICOS DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010003-47.2015.8.11.0040 REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP REQUERIDO: UBIRATA SERVICOS DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA - ME I - Homologo o acordo firmado pelas partes (ID 11281187), com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo 

judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, 

cientes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento 

neste processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-32.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA STRAPAZZON (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010004-32.2015811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante da Audiência de Conciliação designada para o dia 04 de abril 

de 2018, às 11h:20min. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-15.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO PIRES CORNEAU (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010128-15.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte Reclamante da audiência de conciliação designada para o dia 04 de 

abril de 2018, às 11h:30min. Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR DALMOLIN (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010125-60.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 
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parte Reclamante da audiência de conciliação redesignada para o dia 23 

de Maio de 2018, às 15h:20min. Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018.Elite 

Capitanio Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-21.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIAN MARTIM FINK (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010147-21.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte Reclamante da audiência de conciliação redesignada para o dia 21 

de Março de 2018, às 18h:40min. Sorriso/MT, 09 de novembro de 

2018.Elite Capitanio, Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010258-05.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010258-05.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte Reclamante da audiência de conciliação redesignada para o dia 11 

DE ABRIL de 2018, às 15h:40min. Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-20.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010257-20.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte Reclamante da audiência de conciliação designada para o dia 23 de 

maio de 2018, às 11h:40min. Sorriso/MT, 09 de novembro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010256-35.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JORGE CARDOSO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010256-352015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) para se manifestar sobre a 

correspondência devolvida encaminhada a parte reclamada com a 

observação de “DESCONHECISO”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-80.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO PEREIRA GUIMARAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010253-80.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da audiência de conciliação 

redesignada para o dia 23 de maio de 2018, às 13h:40min. Sorriso/MT, 09 

de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010795-98.2015.8.11.0040 (A) I - Indefiro o pedido de consulta ao 

INFOJUD em busca do atual endereço da parte reclamada (Id 1857715). 

Isso porque, é curial que se trata de providência a cargo da parte 

interessada (art.319, II do NCPC), não tendo sido demonstrado nos autos 

que a reclamante tenha esgotado todos os meios possíveis para 

localização da reclamada, a fim de se desincumbir de tal ônus. II - Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o atual 

endereço da reclamada, sob pena de extinção. III - Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Sorriso/MT, 26 de agosto de 2016. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-98.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010795-98.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da audiência de conciliação 

designada para o dia 09 de MAIO de 2018, às 10h:10min. Sorriso/MT, 09 

de fevereiro de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010362-94.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010362-94.2015.8.11.0040 (J) REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN 

LTDA - EPP REQUERIDO: GENIVALDO DE OLIVEIRA I – Atento à dispensa 

da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, (Id 11028918), julgando 

assim extinto o processo. II – Isento de custas e honorários (Lei n. 

9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-07.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 8010426-07.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 30 DE 

AGOSTO DE 2017 ÀS 11:30HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 20 de Julho de 2017. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010426-07.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010426-07.2015.811.0040 Certifico e dou fé nos termos 

da legislação vigente, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 20 DE JUNHO DE 2018 ÀS 13:20 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010458-12.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER CRISTIANO VANDRESEN (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010458-12.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante da audiência de conciliação designada para o dia 23 de MAIO 

de 2018, às 16h:40min, ficando ciente a parte reclamante de que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito e condenação em custas. 

Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio,Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-19.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO ALMEIDA LUCAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010464-19.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante da audiência de conciliação designada para o dia 07 DE 

MARÇO de 2018, às 08h:50min, ficando ciente a parte reclamante de que 

o não comparecimento implicará na extinção do feito e condenação em 

custas. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio, Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010470-26.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO GUERRIERI (REQUERIDO)

 

Processo nº. 8010470-26.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Reclamante para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Certidão do Oficial de Justiça constante do ID nº 5040900, bem como 

sobre os rumos da ação, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). Sorriso, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010650-42.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GELIO GASPERIN (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010650-42.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL, para ditar os rumos do feito, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010941-42.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS DE ALMEIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010941-42.2015.8.11.0040 (O) Considerando a decisão 

prolatada nos autos dos Recursos Especiais nº 1.525.174/RS e nº 

1.525.134/RS, pelo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, em trâmite no 

Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que também se 

discute no presente feito a falha na prestação de serviços de telefonia e 

internet, verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito 

até julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo 

ministro Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício 

Circular nº 005/2016/NURER/WC). Assim sendo, permaneçam os autos na 

Secretaria até o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação 

das partes e retornem conclusos. Sorriso/MT, 26 de setembro de 2016. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010943-12.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO TEIXEIRA ROMANCINI - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010943-12.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante da audiência de conciliação redesignada para o dia 30 de maio 

de 2018, 17h40min, ficando ciente a parte reclamante de que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito e condenação em custas. 

Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-65.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIN SHUNJI NAKAMURA (REQUERIDO)
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PROCESSO Nº 8010933-65.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante da audiência de conciliação redesignada para o dia 23 de maio 

de 2018, 08h20min, ficando ciente a parte reclamante de que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito e condenação em custas. 

Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010940-57.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante da audiência de conciliação redesignada para o dia 07 DE 

MARÇO de 2018, ÀS 13H:40min, ficando ciente a parte reclamante de que 

o não comparecimento implicará na extinção do feito e condenação em 

custas. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010972-62.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETTI BELLE (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010972-62.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante da audiência de conciliação redesignada para o dia 27 de 

Junho de 2018, às 14h:00min, ficando ciente a parte reclamante de que o 

não comparecimento implicará na extinção do feito e condenação em 

custas. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011063-55.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO SOUZA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011063-55.2015.8.11.0040 REQUERENTE: JOSELITO SOUZA SANTANA 

REQUERIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais em que relata o autor que contraiu 

uma apólice de seguro junto à reclamada, cuja cobertura abrangia 

originariamente seu veículo Chevrolet S10, ano/modelo 2011/2011, com 

prazo de vigência de 29/07/2014 a 29/07/2015. Refere que poucos meses 

após a aquisição da apólice, trocou de veículo, adquirindo uma Chevrolet 

S10 ano/modelo 2012/2013. , tendo solicitado a transferência da 

cobertura, o que foi prontamente atendido mediante o pagamento de taxa 

adicional. Com o contrato securitário ainda vigente, no mês de maio de 

2015 realizou nova troca de veículo, adquirindo uma Toyota Hilux 

ano/modelo 2013/2013, razão pela qual já estando o seguro totalmente 

quitado, entrou em contato com o corretor para que pudesse fazer a 

transferência da cobertura para o novo veículo adquirido. Após análise da 

documentação, a reclamada, via e-mail, negou a transferência, sob a 

alegação de o veículo do reclamante estar sem aceitação, conforme 

normas de comercialização em vigor. Irresignado com a situação, veio a 

ser informado que as seguradoras de um modo geral vinham negando ou 

dificultando a contratação de seguros para Toyota Hilux, ante o alto índice 

de acidentes envolvendo tais veículos. Afirma que tal atitude lhe 

ocasionou inúmeros prejuízos, vez que o mesmo teve que segurar o 

veículo em outra companhia, perdendo a pontuação e benefícios 

acumulados naquela. Diz ser arbitrária a negativa, e requer a condenação 

da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00. A 

requerida, devidamente citada e intimada, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, não havendo, do mesmo modo, apresentação de 

contestação, de modo que resta decretada sua revelia, nos termos do 

artigo 20 da Lei nº 9.099/05. Frisa-se que o decreto da revelia não 

conduz, necessariamente, à procedência dos pedidos formulados – há 

apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos –, incumbindo à 

parte autora comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do 

seu direito. Verifico que o pedido cinge-se à reparação dos danos morais, 

de modo que presumo que o autor já deve ter recebido o valor 

correspondente à devolução do valor restante do seguro, já que o mesmo 

não integrou o pedido da presente ação. Adianto, desde já, que não 

vislumbro ocorrentes danos morais no caso em análise, de modo que 

improcede a ação. Em razão do princípio da liberalidade contratual e 

autonomia da vontade, pode a seguradora requerida recusar a proposta 

de seguro, não se podendo obrigar ninguém a celebrar um contrato. O 

contrato trata-se de um acordo de vontades entre as partes, e se um não 

manifesta interesse ou não lhe interessa o objeto do contrato, não há 

como compeli-lo a celebrar o mesmo. Embora alegue em sua inicial que 

sofreu um abalo moral, tal alegação não merece prosperar, visto que o 

suposto descumprimento contratual ocorrido não passa de um mero 

aborrecimento do cotidiano, não sendo a requerida obrigada a firmar 

contrato. Inegáveis os transtornos ocasionados com a negativa de 

cobertura, que fez com que o autor diligenciasse em busca de outra 

seguradora que aceitasse segurar o veículo, mas entendo que os mesmo 

não passam meros dissabores cotidianos, não poderá ser condenada a 

requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela IMPROCEDÊNCIA da presente 

ação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 

9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-20 EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA

Processo Número: 8011092-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMON & SIMON LTDA - EPP (EXCIPIENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ary Fruto OAB - MT0007229A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANETA COMERCIO E SERVICOS DE MOTOS LTDA. - ME (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8011092-08.2015.811.0040 NOS TERMOS DA 

LEGISLAÇÃO VIGENTE IMPULSIONO ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR DA 

EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA INTERPOSTA E PARA SE MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011231-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PET SHOP E VETERINARIA SCARIOT LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILSON ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8011231-57.2015.8.11.0040 (D) Já decorrido o prazo postulado no ID 

9462922, intime-se a parte reclamante para se manifestar acerca do 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (NCPC, art. 

485, III). Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 
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Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011297-37.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI SONIA DA SILVA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA OAB - MT0016886A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSIMA RIBEIRO LEITE (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8011297-37.2015.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Certidão 

do Oficial de Justiça constante do ID nº 9327449, bem como sobre os 

rumos da execução, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). 

Sorriso, 09 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011359-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELE PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA OAB - MT0016886A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE SYSTEMS INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011359-77.2015.8.11.0040 REQUERENTE: CIBELE PARREIRA REIS DE 

LIMA MIRANDA REQUERIDO: BLUE SYSTEMS INFORMATICA LTDA - ME 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, 

da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação indenizatória, proposta por CIBELE 

PARREIRA REIS DE LIMA MIRANDA em desfavor de BLUE SYSTEMAS 

INFORMÁTICA – ME (BBARATO.COM). Foi deferido prazo de 5 dias à 

autora a fim de que apresentasse o atual endereço da reclamada, sob 

pena de extinção, deixando a mesma transcorrer in albis o prazo 

supramencionado (ID 10998716). Sendo assim, opino pela extinção do 

presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III do 

Código de Processo Civil. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do 

JEC. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza 

Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020031-74.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA INACIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8020031-74.2015.8.11.0040 REQUERENTE: ROSANGELA INACIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, 

art. 38). Alega a reclamante ROSANGELA INACIA DE OLIVEIRA, em suma, 

que é usuária da unidade consumidora de energia elétrica nº 20206381, 

contratada junto à reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Afirma que recebeu cobrança indevida no valor de 

R$1.599,03 (um mil e quinhentos e noventa e nove reais e três centavos), 

originada a partir de recuperação de consumo advinda da constatação de 

irregularidade no medidor da unidade consumidora. Aduz que não 

acompanhou a vistoria, tampouco fora responsável pela irregularidade 

verificada e por tal razão postulou a declaração de inexistência do débito, 

bem como a reparação dos danos morais suportados. Postulou medida 

liminar para a reclamada não suspender o fornecimento de energia elétrica 

em razão do débito impugnado, assim como abster-se de incluir seu nome 

nos cadastros de inadimplentes em razão do mesmo débito, medida 

deferida no Id. 1002214. Em contestação, a reclamada arguiu preliminar de 

incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial. Com relação 

ao mérito, alegou que agiu em exercício regular de direito, visto que fora 

constatada irregularidade no medidor de energia elétrica instalado na 

unidade consumidora da reclamante e que a cobrança impugnada reflete a 

diferença de consumo decorrente das falhas verificadas, inexistindo 

danos indenizáveis. Realizada instrução e julgamento, inquiriu-se uma 

testemunha arrolada pela reclamante. Inicialmente, estou em rejeitar a 

preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de prova 

pericial, pela simples razão de que tal prova resta já inviabilizada, na 

medida em que já corrigida a alegada irregularidade na medição do 

consumo. Ademais, a necessidade da prova pericial, por si só, não é fator 

fundamental para determinação da competência dos Juizados, já que ela é 

uma possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da 

Lei nº 9.099/95. Quanto ao mérito, a questão central reside na ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo, que houve no caso presente decreto de inversão do ônus da 

prova, em consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC. No caso 

em questão, a reclamante alega que mesmo sem ter acompanhado 

qualquer vistoria, recebeu uma cobrança indevida, apurada em 

procedimento unilateral. A reclamada, por sua vez, sustenta que a 

cobrança impugnada pela reclamante se refere a uma recuperação de 

consumo decorrente de constatação de irregularidade na medição. Com 

efeito, verifico a falha na prestação dos serviços da reclamada, porquanto 

não cumpriu integralmente as regras constantes na Resolução da ANEEL 

n. 414/2010, mormente que a inspeção alegada não fora realizada na 

presença da reclamante (art. 129, §2°), nem presenciada pelo zelador do 

prédio, Josiel Silva Sousa, este que somente recebeu o termo para 

assinatura após a confecção, conforme declarou em Juízo. Demais disso, 

verifica-se que o consumo da reclamante não sofreu drástica alteração 

após o saneamento da suposta irregularidade, podendo, inclusive, ser 

fruto do consumo variável ordinário da reclamante os meses que pouco 

superou a média do consumo. Nesses termos, caracteriza-se a 

unilateralidade do procedimento de verificação do medidor instalado na 

unidade consumidora da reclamante, razão pela qual o débito 

pretensamente apurado não deve subsistir, conforme firme orientação 

emanada do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

INDENIZAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL - ENERGIA ELÉTRICA - 

COBRANÇA INDEVIDA - FRAUDE - APURAÇÃO UNILATERAL DE LIGAÇÃO 

CLANDESTINA - QUANTUM ARBITRADO - MANUTENÇÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Reputa-se ilegal a imputação de fraude no medidor de 

energia, apurada unilateralmente pela concessionária, de modo que a 

cobrança das faturas correlatas e o envio do nome do consumidor para 

os órgãos restritivos constitui ofensa passível de reparação. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e a capacidade 

econômica das partes. (Apelação nº 0011375-55.2013.8.11.0003, 5ª 

Câmara Cível do TJMT, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha. j. 17.06.2015, 

DJe 25.06.2015). REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS – 

DECORRÊNCIA DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL. Indevida é a interrupção do 

fornecimento de energia elétrica em virtude de cobrança de débitos 

decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo do usuário, 

apurada de maneira unilateral e não submetida ao crivo do contraditório e 

da ampla defesa. Sentença ratificada (Reexame Necessário nº 

0008048-02.2013.8.11.0004, 4ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Luiz Carlos da 

Costa. j. 07.10.2014, DJe 16.10.2014). No que tange ao dano moral 

pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou à reclamante responsabilidade por 
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fraude, tampouco ocorreu interrupção no fornecimento de energia elétrica. 

É consabido que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita 

apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que 

ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa 

de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pela reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Por fim, acerca do descumprimento liminar 

noticiado pela reclamante, verifico que no documento acostado no Id. 

1002216 consta como data da ocorrência o dia 24.11.2015, ao passo que 

a distribuição da ação ocorrera em 18.12.2015, logo, sequer existia 

decisão liminar impedindo a reclamada de inscrever o débito nos 

cadastros de proteção ao crédito, não havendo, portanto, se falar em 

descumprimento da ordem. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para o efeito de anular a multa impugnada pela 

reclamante no valor de R$1.599,03 (um mil e quinhentos e noventa e nove 

reais e três centavos). Convolo em definitiva a medida liminar deferida. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à 

parte interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância 

ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 8011364-02.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANEIA SIMONE FURTUOSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LUDWIG OAB - SC39924 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LARIO ETGES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8011364-02.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

Reclamante da audiência de conciliação designada para o dia 11 de Março 

de 2018, às 13h:00min, ficando ciente a parte Autora de que o não 

comparecimento implicará na extinção do feito e condenação em custas e 

parte requerida de que os fatos alegados serão tidos como verdadeiros. 

Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora Judiciária

Intimação 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010773-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDE J. DA MOTTA - PRODUCOES FOTOGRAFICAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DAL PONT LOPES OAB - PR0043629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA PEREIRA EVANGELISTA HERNANDES (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010773-06.2016.8.11.0040 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 Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL, para ditar os rumos da execução, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Elite Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010418-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO WILLE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8010418-93.2016.8.11.0040 - S I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II – Intime-se a 

parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

proceda o Sr. Contador Judicial à atualização do débito, com a incidência 

da multa acima referida, devendo os autos retornarem conclusos na 

sequência para análise dos demais pedidos. Sorriso/MT, 17 de novembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS CAETANO DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8009999-73.2016.8.11.0040 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 

11204016, 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: 8010621-94.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE BOTTEGA OAB - MT15397/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 8010621-94.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio Gestora 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003753-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILMA DE PAULA SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 SENTENÇA PROCESSO N. 

1003753-49.2017.8.11.0040 (J) I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10258115), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001828-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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 SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1001828-18.2017.8.11.0040 (J) I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10615164), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

8010130-48.2016.8.11.0040 (J) I - A parte reclamante, embora intimada (Id. 

10170193), injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III – Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1000137-32.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 30 DE MAIO 

DE 2018 ÀS 14H00MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000727-77.2016.8.11.0040 (D) I - Em razão do postulado 

pela parte reclamada (ID 4985870), designo para audiência de instrução e 

julgamento o dia 31 de outubro de 2017, às 15h30min. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. 

Sorriso/MT, 20 de setembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA MOTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

1000727-77.2016.8.11.0040 (D) Considerando a justificativa de ausência 

apresentada pela reclamada no ID 10567530, não reconheço a revelia 

pretendida pelo reclamante (ID 10537144) e designo nova audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2018, às 13h40min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Sorriso/MT, 

12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006217-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON TOSHIO HARA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 14:20 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: 8010149-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO VERUSSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 8010149-54.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME REQUERIDO: 

FERNANDO VERUSSA Tendo em vista o postulado pela parte reclamada 

no Id. 11676302, assiste razão ao reclamado, uma vez que compulsando 

os autos verifico que a intimação da audiência não foi realizada em tempo 

hábil para as devidas comunicações. Não obstante, constato que há 

necessidade de produção de prova em audiência para o julgamento, diante 

do redesigno o ato para o dia 20 de março de 2018, às 13h20min. 

Intimem-se as partes com as advertências legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006218-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FARMACIA EDS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELCI PEDRO ZANATTA (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 14:30 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: 1006220-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BERTIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 14:40 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: 1006227-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE NARDI OAB - MT24204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE 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 14:50 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-70.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICE UNTAR (EXECUTADO)

 

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 15:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010749-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

 

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 15:10 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: 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)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006239-07.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 11 DE ABRIL 

DE 2018 ÀS 16H00MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006237-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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 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: 1006238-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 15:50 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: 1004127-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BELLA CASA TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERLEY CARDOSO DA SILVA (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 16:10 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: 1000606-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO FIEDLER (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 16:20 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: 1001976-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE BARROS CAMPOS (REQUERIDO)

MARTA BRIGITTE SEBASTIAO (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 16:30 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: 1006262-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELMA MATOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 16:50 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: 1001267-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANGION (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR JEFERSON FRASSON JUNIOR OAB - PR62912 (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA 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 11 de ABRIL de 2018, às 17:00 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: 1006265-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVEZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 17:10 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: 1006266-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MATTOS (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 17:20 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: 1006268-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVEZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 17:30 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: 1006269-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA ALVEZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 17:40 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: 1006275-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX HOFFMAN GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 18:00 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: 1006277-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (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 18:20 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: 1006281-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 18:30 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: 1006285-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

DECISÃO PROCESSO N. 1006285-93.2017.8.11.0040 (D) Forte no art. 320 

do NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os 

seguintes documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - 

pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos 

em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 

321, parágrafo único). Sorriso/MT, 14 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006208-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARI TEREZINHA DE MATOS (AUTOR)

EDIVAN SILVA SANTOS (AUTOR)

M. E. D. M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (RÉU)

 

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 10:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 50635 Nr: 877-22.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, WILLER MARQUES RIBEIRO - OAB:4875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do NCPC, ou Capitulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 
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CNGC/MT, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte interessada via 

DJE, do desarquivamento dos autos, para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05(cinco) dias. Caso não haja manifestação os 

mesmos serão novamente arquivados.

Sorriso, 09 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio, Gestora judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 163404 Nr: 11208-19.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO DA SILVA VIEIRA, JHON BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do Indiciado Romário 

da Silva Vieira para apresentar memoriais finais, conforme r. despacho a 

seguir transcrito: Determino vistas às partes para apresentação de 

memoriais, o que deverá ocorrer no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

vindo os autos conclusos a seguir. Presentes intimados.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010659-04.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACENIL MANOEL DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010659-04.2015. 8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Reclamante) da audiência de conciliação 

designada para o dia 21 de março de 2018, às 10h:50min. Sorriso/MT, 09 

de fevereiro de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-43.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNYE CRHISTINE LEIMANN OAB - MT22219/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000285-43.2018.8.11.0040 REQUERENTE: DAVI WEBER REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 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 das inscrições impugnadas, 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 do 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 parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010733-63.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

GILMAR OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010733-63.2012.8.11.0040 REQUERENTE: LAURINDA COSTA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, GILMAR OLIVEIRA - ME I - 

Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar o feito como 

cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma 

do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do 

NCPC. III - Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

assinalado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, impugnação. IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, deverá a parte exequente apresentar atualização 

do débito com a incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, 

prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova 

intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela parte 

exequente. V - Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003192-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NADSON RODRIGUES AROUCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1003192-25.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO NADSON 

RODRIGUES AROUCHA REQUERIDO: VIVO S.A. I - Retifiquem-se o registro 

e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 
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subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS REIS DE ASSUNCAO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010727-17.2016.8.11.0040 REQUERENTE: LUIS REIS DE ASSUNCAO 

FILHO REQUERIDO: VIVO S/A I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001562-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE JOSE MOREIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA OAB - MT0019535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001562-65.2016.8.11.0040 REQUERENTE: FELIPE JOSE MOREIRA 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PEREIRA DA SILVA CORREIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000569-51.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ANGELA PEREIRA DA SILVA 

CORREIA DO NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000571-21.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 4º, III, 

da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RODRIGO RATZ SANGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000574-73.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JEFERSON RODRIGO RATZ 
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SANGER REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000110-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS (REQUERENTE)

MARCELO MAURILIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSARA APARECIDA ANDRADE LIMA OAB - MT19072/B (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000110-83.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCELO MAURILIO DE 

PAULA, VANEZA SAGAIS REQUERIDO: MOTO IDEAL LTDA, 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Ante o 

certificado no ID 11716756, proceda-se a nova intimação da sentença 

proferida no ID 7348695, desta feita ao Dr. MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES-OAB/MT n. 9.708/A, renovando-se o prazo recursal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000612-85.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

PORTELA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - No que tange à tutela 

de urgência pretendida, verifico que se sustenta na divergência em 

relação à medição do consumo de água, bem de caráter essencial à vida 

humana. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, pois poderá ter 

suspenso o fornecimento de água em seu endereço, evidenciando-se 

assim o perigo de dano. II - Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de 

determinar à parte reclamada a imediata suspensão da cobrança das 

faturas impugnadas, estando consequentemente vedada a prática de 

qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, tal como a 

suspensão do fornecimento do serviço ou o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III - Com 

fundamento na previsão do art. 300, §1º, do NCPC, fica a parte reclamada 

autorizada a emitir fatura de cobrança do consumo no período impugnado 

pela média de consumo dos seis meses imediatamente anteriores, 

permanecendo suspensa a cobrança do valor remanescente até a 

decisão definitiva. IV - Tendo em vista a hipossuficiência do reclamante, 

bem como a facilidade de a reclamada comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. V - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ZERWES HANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000621-47.2018.8.11.0040 REQUERENTE: EDER ZERWES HANEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar 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 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica no endereço da parte reclamante. Por outro lado, tem-se 

que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais 

ponderações, e atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no 

art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito 

de determinar à reclamada que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a 

cobrança impugnada pela parte reclamante, até o julgamento final da ação, 

estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato em 

decorrência de seu não pagamento, tal como a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante ou o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, 

sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento da decisão. III - Cite-se e intime-se a parte reclamada, 

com as advertências legais, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000645-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

EDINALDO SILVIO DRAGUNSKI BORTOLO OAB - 016.780.939-39 

(REPRESENTANTE)

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000645-75.2018.8.11.0040 REQUERENTE: FITNESS E HEALTH ACADEMIA 

DE GINASTICA EIRELI - ME REPRESENTANTE: EDINALDO SILVIO 

DRAGUNSKI BORTOLO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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 
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registro indevido (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência do 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 parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBINO SCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000654-37.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE ALBINO SCHIO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de protesto 

indevido, 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 do 

protesto indevido. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, 

com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de 

modo a restabelecer imediatamente o protesto e a cobrança, sem prejuízo 

das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de verossimilhança 

e urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, a medida liminar merece acolhimento, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do efeito do protesto, em razão do débito 

objeto da ação. Por fim, a parte reclamada deverá se abster de proceder 

um novo registro do débito impugnado junto ao respectivo Cartório de 

Protesto de Títulos ou em cadastros de restrição ao crédito, até o 

julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). III - 

Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, para suspensão do 

protesto. IV - Por fim, como é sabido o Município de Sorriso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. Pelo exposto, decido/determino: 1) defiro a 

medida liminar; 2) dispenso a realização de audiência de conciliação; 3) 

intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação 

de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte 

reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo de resposta; 5) 

conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000657-89.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOSE FABIANO BELLAO 

GIMENEZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar 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 prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos 

serviços de energia elétrica no endereço da parte reclamante. Por outro 

lado, tem-se que a reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais 

ponderações, e atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no 

art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito 

de determinar à reclamada que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a 

cobrança impugnada pela parte reclamante, até o julgamento final da ação, 

estando consequentemente vedada a prática de qualquer ato em 

decorrência de seu não pagamento, tal como a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) 

por dia de descumprimento da decisão. Determino ainda, que a parte 

reclamada providencie a exclusão do nome da parte reclamante do 

cadastro de inadimplentes, em razão do débito objeto da ação, 

abstendo-se de proceder a novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, DEFIRO 

A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000661-29.2018.8.11.0040 REQUERENTE: VALMIR DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, a medida de urgência não merece 

acolhimento. II - Como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: 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. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) cancelo a audiência de conciliação designada neste 

feito; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para 

apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) oportunize-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 273 de 723



manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após o decurso do 

prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000666-51.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA JOSE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MONTEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000675-13.2018.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO PEDRO MONTEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCHESINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000676-95.2018.8.11.0040 REQUERENTE: RODRIGO MARCHESINI 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRANEUDE CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000678-65.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA IRANEUDE CONCEICAO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANALDO DOS SANTOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000680-35.2018.8.11.0040 REQUERENTE: IVANALDO DOS SANTOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em 

seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, 

parágrafo único).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000682-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MEDINA DORNAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000682-05.2018.8.11.0040 REQUERENTE: MARCOS MEDINA DORNAS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010091-85.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES PEREIRA (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010091-85.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP EXECUTADO: MOISES PEREIRA 

Ante o certificado no ID 11369918, inexistindo notícia da existência de 

bens do executado, não há razão para o prosseguimento da tramitação 

deste feito, pois a não-satisfação do direito da parte decorre de causas 

estranhas à atuação do Poder Judiciário. Isso posto, JULGO EXTINTO este 

feito, nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011344-11.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

A Z COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011344-11.2015.8.11.0040 REQUERENTE: ANDERSON ZANATTA 

REQUERIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, A Z 

COMERCIO DE ACESSORIOS DE AUTO PECAS EIRELI I - Tendo em vista o 

depósito do valor acostado nos IDs 4631404 e 4804356, bem como a 

manifestação da parte exequente constante no ID 11478255, dou por 

cumprida a obrigação a cargo da parte executada. II - Julgo extinto o feito, 

com fundamento no art. 924, II, do NCPC. III - Expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os dados 

bancários apresentados no ID 11478255. IV - Isento de custas e 

honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000401-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SCHINOFF COUTINHO (REQUERENTE)

ALEXANDRE SCHUEROFF (REQUERENTE)

GILMAR SOTT (REQUERENTE)

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE 

SORRISO - A.P.C.T.S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE BARRETO CATTANEO OAB - SC22489 (ADVOGADO)

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

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000401-49.2018.8.11.0040 REQUERENTE: ASSOCIACAO DOS 

PROPRIETARIOS DE CAMINHOES DE TRANSPORTE DE SORRISO - 

A.P.C.T.S., ALEXANDRE SCHUEROFF, GILMAR SOTT, MARCELO 

SCHINOFF COUTINHO Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Trata-se de ação para homologação de acordo 

extrajudic ia l  f i rmado pelas par tes ASSOCIAÇÃO DOS 

TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS MATOGROSSENSE (ATROM), 

ALEXANDRE SCHUEROFF, representante da associação, GILMAR SOTT, 

proprietário, e MARCELO SCHINOFF COUTINHO, associado. Contudo, 

verifica-se que a reclamante ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES 

RODOVIÁRIOS MATOGROSSENSE (ATROM) é parte ilegítima para figurar 

no polo ativo desta ação, por não estar inserida no rol previsto no art. 8º, 

da Lei nº 9.099/95. Portanto, ausente legitimidade, deve o processo ser 

extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC. 

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial em casos análogos: 

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ILEGITIMIDADE ATIVA - ARTIGO 8º. DA LEI 

Nº 9.099/95 - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO 

PESSOA FÍSICA, MICROEMPRESA NEM EMPRESA DE PEQUENO PORTE - 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (RI Nº 

2009.0006785-8/0 - Juíza Relatora Cristiane Santos Leite). CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. MICROEMPRESA. POLO ATIVO. CAPACIDADE 

PROCESSUAL PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONJUGAÇÃO DE 

REQUISITOS QUE NÃO PODE SER SUPRIDA APENAS PELA OPÇÃO AO 

SIMPLES NACIONAL. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. (RI Nº 2009.0002961-2/0 - Juiz Relator Helder Luis 

Henrique Taguchi). RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR E ATUAL NA 

QUALIDADE DE MICROEMPRESA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. 

(Processo nº 0028457-86.2017.8.16.0014, 1ª Turma Recursal - Dm92 dos 

Juizados Especiais/PR, Rel. Fernando Augusto Fabrício de Melo. unânime, 

Publ. 24.08.2017). RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DO POLÊSINE. 

PESSOAJURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NO POLO ATIVO. 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JEFP PARA O PROCESSAMENTO DA 

DEMANDA. Nos termos do artigo 5º, inciso I, da Lei Federal nº 

12.153/2009, apenas podem ser partes, no polo ativo, perante o Juizado 

Especialda Fazenda Pública, as pessoas físicas e as microempresas e 

empresas de pequeno porte. Com efeito, considerando que conforma o 

poloativo da ação a ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO 

JOÃO DO POLÊSINE - ASSPMUPOL, a qual possui natureza jurídica de 

pessoa jurídica de direito privado (fl. 14) que não se enquadra na 

definição da Lei Complementar nº 123/2006 como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, o juizado fazendário é incompetente para 

processar e julgar a demanda. COMPETÊNCIA DECLINADA, DE OFÍCIO, 

PARA A VARA JUDICIAL DA COMARCA DE FAXINAL DO SOTURNO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71006316129, Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, 

Julgado em 07/03/2017) Isso posto, REJEITO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

485, I e VI, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito 

em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004897-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA LUCENITA LOBATO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004897-58.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAIMUNDA LUCENITA 

LOBATO CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Narra a parte autora, RAIMUNDA 

LUCENITA LOBATO CAMPOS, que ao tentar efetuar uma compra em uma 

loja constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida (contrato 2116465704 no valor 

de R$1.064,01). Alega que desconhece o débito, sendo o mesmo indevido. 

Requer: a) a declaração da inexigibilidade dos débitos em questão; b) 

indenização por danos morais no valor de R$15.000,00. A requerida, 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. 

Primeiramente, ressalto que deixo de acolher o pedido de extinção do 

processo, pois o mesmo somente foi formulado após a apresentação de 

contrato assinado pela requerida. Entretanto, tenho que a mesma está 

apta a ter o mérito resolvido, estando clara a contratação dos serviços e, 
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portanto a improcedência da demanda, conforme se demonstrará abaixo. 

Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. 

juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contratos de adesão assinados pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas da requerente 

constante em outros documentos nos processo e, ainda, por ter a 

requerida anexado cópias dos documentos pessoais da parte autora, 

reforçou a tese de que houve realmente contratação. Vale ressaltar que 

embora a identidade juntada não seja a mesma, pois a juntada com a inicial 

tem data de expedição de 28/07/2016 e a juntada com o contrato data de 

12/08/1996, todos os demais dados do RG conferem. Assim, tenho que 

supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. Cabe referir 

que além de a assinatura no contrato ser idêntica as demais assinaturas 

dos autos, não há notícia de furto dos documentos pessoais da autora. 

Por fim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial. Considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, 

art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 

3% (três por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$15.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 10% (dez) por cento do valor da causa. A 

cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, contudo, 

permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto 

defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita. A 

suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa prevista no art. 

81 do NCPC (artigo 98, §4º). Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, 

para homologação ou substituição do presente projeto de sentença na 

forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 8 de fevereiro 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga. Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004207-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMIR SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004207-29.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEOMIR SANTOS ARAUJO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, CLEOMIR SANTOS ARAÚJO, 

que não efetuou compras, não adquiriu produtos na internet e muito menos 

contratou qualquer serviço da empresa requerida. Afirma desconhecer a 

inscrição em análise e pugna pela declaração de inexistência da mesma, 

com a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos em relação à 

inscrição referente ao contrato número 2072085083 no valor de R$155,89 

e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida, 

afirma ter havido regular contratação e notória prestação de serviços, 

com relação às linhas telefônicas número 66-99671-241166-99671-2411 , 

66-99634-678266-99634-6782 e 66-99996-816466-99996-8164 . Diz que 

as cobranças tratam-se de exercício regular de direito. Argumenta acerca 

da ausência de dano moral. Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia 

da petição inicial, pois além de não ser requisito indispensável a juntada de 

comprovante de endereço, sendo suficiente a indicação do mesmo, o 

comprovante juntado pelo autor está em nome de sua genitora, conforme 

pode-se ver no seu documento de identidade. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 
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inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 2072085083 no valor de R$155,89, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004566-76.2017.8.11.0040 REQUERENTE: SEMIAO MARQUES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, SEMIÃO 

MARQUES DA SILVA, que recentemente foi até uma loja efetuar uma 

compra, mas no momento que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado que havia uma restrição em seu nome. Diz ter 

convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição. 

Requer a procedência da ação para que seja declarada nula a cobrança 

perpetrada, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s o pagamento 

de danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida, afirma ter havido 

regular contratação e notória prestação de serviços, com relação à linha 

telefônica número 66-99928969666-999289696 . Diz que as cobranças 

tratam-se de exercício regular de direito. Argumenta acerca da ausência 

de dano moral. Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia da petição 

inicial, pois além de não ser requisito indispensável a juntada de 

comprovante de endereço, sendo suficiente a indicação do mesmo, o 

comprovante juntado pelo autor está em nome de sua genitora, conforme 

pode-se ver no seu documento de identidade. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 277 de 723



responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Por todo o exposto, a inscrição do nome da 

requerente no sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento 

ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A 

inscrição indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por 

si só, como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 0225852236 no valor de R$194,97, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 08 de 

fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype 

CreditFree via Skype

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004185-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENIGA OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004185-68.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RENIGA OLIVEIRA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Narra a parte autora, RENIGA OLIVEIRA RIBEIRO, 

que não efetuou compras, não adquiriu produtos e muito menos contratou 

qualquer serviço da empresa requerida, bem como jamais foi notificado 

sobre a negativação do seu nome. Afirma desconhecer a inscrição em 

análise e pugna pela declaração de inexistência da mesma, com a 

exclusão do seu nome dos cadastros restritivos e condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida, afirma ter havido regular contratação e notória 

prestação de serviços, com relação a uma linha telefônica número 

66-99909321366-999093213 . Diz que as cobranças tratam-se de 

exercício regular de direito. Argumenta acerca da ausência de dano moral. 

Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia da petição inicial, pois além de 

não ser requisito indispensável a juntada de comprovante de endereço, 

sendo suficiente a indicação do mesmo, o comprovante juntado pelo autor 

está em nome de sua genitora, conforme pode-se ver no seu documento 

de identidade. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas. As telas 

sistêmicas não podem ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela 

mesma. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Se houve 

fraude, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o 

exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 
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não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 02531659038, no valor de R$152,53, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos; b) condenar a 

requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos 

morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M a 

contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a 

contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add to Skype You'll need 

Skype CreditFree via Skype

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004043-64.2017.8.11.0040
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JUAREZ FERNANDES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004043-64.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JUAREZ FERNANDES DE 

MELLO REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais em que relata a parte autora, JUAREZ FERNANDES DE 

MELLO, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

reclamada. Diz que não realizou compras, não adquiriu produtos pela 

internet e muito menos contratou os serviços da reclamada, de modo que 

desconhece a inscrição com relação ao contrato nº 2124112048 no valor 

de R$77,40. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida, VIVO S/A, apresentou 

contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como a 

inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida anexou ao processo contrato de adesão assinado pela parte 

autora, acompanhados de cópia dos documentos pessoais da mesma. 

Cabe referir, por oportuno, que a assinatura constante no contrato juntado 

aos autos se assemelha com as demais assinaturas do requerente 

constante em outros documentos nos processo em especial com a 

assinatura constante na CNH e, ainda, por ter a requerida anexado cópia 

de documentos pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve 

realmente contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto de 

documentos da mesma. Ademais, o comprovante de endereço juntado 

pela requerida, que o fornecido pelo autor quando da contratação possui o 

mesmo endereço do comprovante juntado com a petição inicial. Vale 

ressaltar que em nenhum momento na inicial a parte autora referiu que já 

havia alguma vez contratado com a requerida e que não havia débitos em 

aberto referentes a tal contratação. Portanto, tenho que supostamente 

provada e legitimada a inscrição em análise. Assim, restou evidenciado 

que a reclamante maliciosamente alterou a verdade dos fatos com o fito de 

obter vantagem material, sustentando um sofrimento fictício que caiu por 

terra com a apresentação da documentação pela reclamada, deixando, 

portanto, de proceder com seu dever de lealdade e boa-fé. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, revogando a tutela 

de urgência anteriormente deferida. Ademais, considerando a litigância de 

má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, II), condeno-a ao pagamento de multa 

no valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor da causa 

(NCPC, art. 81), este fixado em R$15.760,00, bem como ao pagamento das 

custas processuais e de honorários em favor do patrono dos reclamados 

(Lei n. 9.099/95, art. 55), os últimos arbitrados em 10% (quinze por cento) 

do valor atribuído à causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das 

custas processuais, contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 

98, §3º, do NCPC, porquanto defiro à reclamante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a 

cobrança da multa prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 2018. Janaína L. 

Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003648-72.2017.8.11.0040
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LUCIMARA TIRELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003648-72.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCIMARA TIRELLI 

REQUERIDO: CLARO S.A. Narra a parte autora, LUCIMARA TIRELLI, que 

constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente a dívida junto à requerida no valor de R$221,25 com 

relação ao contrato 142148507. Alega que desconhece o valor cobrado, 

sendo o mesmo indevido, visto que não efetuou compras, não adquiriu 

produtos por internet ou contratou serviços da empresa requerida, não 

possuindo com esta qualquer relação jurídica. Requer seja declarada a 
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inexistência do débito e seja condenada a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A requerida, 

CLARO S.A, contesta pugnando pela improcedência da ação, por ser a 

inscrição do débito exercício regular de direito. Diz que o endereço 

fornecido quando da contratação é o mesmo do informado na petição 

inicial. Afirma que a contratação fora realizada por tele venda, de modo 

que não há contrato assinado a ser apresentado. A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega que os 

serviços foram contratados pela parte autora, tendo sido utilizados. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não demonstrou a efetiva 

contratação de seus serviços, seja por meio de assinatura da parte autora 

em contrato físico, seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas 

de sistema geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a 

inscrição negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova 

da legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, como alega a requerida que pode 

ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de 

manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. Vale ressaltar que 

endereço nas faturas é inserido unilateralmente pela requerida, de modo 

que não pode ser levado como prova cabal de contratação, por ser o 

mesmo de fácil modificação. Ainda, plenamente aceitável a contratação 

verbal, mas a mesma deve ser provada com o mínimo de elementos, o que 

não ocorreu nos autos. Entretanto, no caso concreto improcede o pedido 

de reparação por danos morais, pois no momento em que ocorreu tal 

inscrição, possuía a parte autora outras inscrições preexistentes, 

conforme demonstram os documentos juntados na inicial. Tal entendimento 

já está consolidado na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a qual 

transcrevo: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nesse sentido é a 

jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO INOMINADO - 

RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO NÃO 

RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA 

- FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE 

EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO 

FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE 

PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE 

CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à 

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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito R$221,25 com relação ao contrato 142148507, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 09 de fevereiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004373-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON TRAJANO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004373-61.2017.8.11.0040 REQUERENTE: CLEYTON TRAJANO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Narra a parte autora, CLEYTON TRAJANO DA 

CONCEIÇÃO, que constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito referente a dívida junto à requerida no valor de 

R$168,41 com relação ao contrato 137839438. Alega que desconhece o 

valor cobrado, sendo o mesmo indevido. Diz ter tomado conhecimento da 

negativação quando foi tentar efetuar uma compra no crediário. Requer 

seja declarada a inexistência do débito e seja condenada a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.000,00 

(doze mil reais). A requerida, EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA, contesta sustentando inépcia da petição inicial por não estar o 

comprovante de endereço em nome da parte autora. No mérito, pugna pela 

improcedência da ação, por ser a inscrição do débito exercício regular de 

direito. Diz que houve a contratação de um pacote de TV por assinatura, 

instalado em 16/01/2014 e atualmente cancelado. Afirma que a 

contratação fora realizada por tele venda, de modo que não há contrato 

escrito. Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia da petição inicial, pois 

além de não ser requisito indispensável a juntada de comprovante de 

endereço, sendo suficiente a indicação do mesmo, o comprovante juntado 

pelo autor está em nome de sua genitora, conforme pode-se ver no seu 

documento de identidade. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega que os serviços foram contratados 

pela parte autora, tendo sido utilizados. A controvérsia é singela e não 

demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas, trazendo telas de sistema 

geradas unilateralmente, o que conduz à conclusão de que a inscrição 

negativa carece de legitimidade. Assim, não há os autos prova da 

legalidade da contratação e, consequentemente do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação de serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Se houve fraude, como alega a requerida que pode 

ter ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da 

empresa, que possui procedimentos falhos de contratação, pois não 

consegue evitar tal burla, devendo aprimorar seus sistemas, a fim de 

manter nos mesmos dados fidedignos de contratação. Vale ressaltar que 

o endereço nas telas sistêmicas é inserido unilateralmente pela requerida, 

de modo que não pode ser levado como prova cabal de contratação, por 

ser o mesmo de fácil modificação a qualquer momento. Ainda, plenamente 

aceitável a contratação verbal, mas a mesma deve ser provada com o 

mínimo de elementos, o que não ocorreu nos autos. Entretanto, no caso 
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concreto improcede o pedido de reparação por danos morais, pois no 

momento em que ocorreu tal inscrição, possuía a parte autora outras 

inscrições preexistentes, conforme demonstram os documentos juntados 

na inicial. Tal entendimento já está consolidado na súmula 385 do Superior 

Tribunal de Justiça, a qual transcrevo: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesse sentido é a jurisprudência das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à 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 (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014). DISPOSITIVO Face 

ao exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para 

declarar a inexistência de contratação e a consequente inexigibilidade do 

débito R$168,41 com relação ao contrato 137839438, determinando a 

baixa definitiva do nome da parte autora dos cadastros restritivos em 

relação a tal dívida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no 

artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Togado do 

Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 10 de fevereiro de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004414-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA SIRLEI DE LIMA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, MARIA 

SIRLEI DE LIMA, que recentemente foi até uma loja efetuar uma compra, 

mas no momento que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi 

informado que havia uma restrição em seu nome. Diz ter convicção de não 

possuir qualquer dívida que justifique a restrição. Requer a procedência 

da ação para que seja declarTada nula a cobrança perpetrada, com a 

imediata retirada do seu nome dos OPC’s e a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais em valor equivalente a 40 salários mínimos. A 

requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, apresentou contestação, alegando a 

regularidade da inscrição, bem como a inexistência de dano moral. Junta 

contrato supostamente assinado pela parte autora, acompanhado de 

cópias de documentos pessoais da mesma. Pois bem, houve no caso em 

crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto de 

documentos da mesma. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial 

a parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida 

e que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. 

Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, 

II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à 

causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, 

contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa 

prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 10 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 
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Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004683-67.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FABIO JUNIOR PAULINO E 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Narra 

a parte autora, FÁBIO JUNIOR PAULINO E SILVA, que recentemente foi até 

uma loja efetuar uma compra, mas no momento que precisou efetuar um 

crediário para parcelamento foi informado que havia uma restrição em seu 

nome. Diz ter convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a 

restrição. Requer a procedência da ação para que seja declarada nula a 

cobrança perpetrada, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s o 

pagamento de danos morais no equivalente a 40 (quarenta) salários 

mínimos. A requerida, sustente ser inepta a petição inicial. No mérito, 

afirma ter havido regular contratação e notória prestação de serviços, de 

um plano de TV por assinatura contratado pelo tele-vendas.. Diz que as 

cobranças tratam-se de exercício regular de direito. Argumenta acerca da 

ausência de dano moral. Primeiramente, refuto a preliminar de inépcia da 

petição inicial, pois além de não ser requisito indispensável a juntada de 

comprovante de endereço, sendo suficiente a indicação do mesmo, o 

comprovante juntado pelo autor está em nome de sua genitora, conforme 

pode-se ver no seu documento de identidade. Pois bem, quanto ao mérito, 

houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante 

do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado 

pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Assim, não há os 

autos prova da legalidade da contratação e, consequentemente do valor 

cobrado, pois ausente prova da contratação dos serviços, de modo que 

declaro a cobrança inexigível. Se houve fraude, certamente ela se deu por 

falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos falhos de 

contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à mesma 

aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro dados 

fidedignos de contratação. Ademais, tratando-se de instalação de TV por 

assinatura, supostamente efetuada na residência do ora autor, fácil seria 

colher sua assinatura em um contrato físico ou ordem de instalação. Por 

todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 
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moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 6.000,00 (seis mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, 

não implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem 

causa ao credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos 

demonstração de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação 

por danos morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexistência de 

contratação e a consequente inexigibilidade de débito com relação ao 

contrato nº 133592402 no valor de R$149,30, determinando a baixa 

definitiva do nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a 

liminar anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 10 de 

fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004904-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO MAGALHAES 

GARCIA REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais em que relata a parte autora, ANTONIO MAGALHAES 

GARCIA, que recentemente, durante uma verificação de dados, ao tentar 

efetuar uma compra no crediário, a mesma foi negada ante a constatação 

de negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Refere que desconhece a inscrição no SPC/SERASA em relação ao 

contrato nº 2146145523, no valor indicado de R$128,35. Requereu a 

declaração de inexistência de débitos bem como a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$10.000,00. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, no mérito fala acerca 

da regular contratação e da notória prestação de serviços, sendo legítima 

a cobrança do débito. Pugna pela aplicação da Súmula nº 385 do STJ no 

que se refere ao arbitramento de danos morais. A parte requerida 

ofereceu contestação onde juntou contrato que contém uma assinatura, 

supostamente do requerente. O contrato juntado, entretanto está com a 

digitalização um pouco apagada, e a assinatura do documento juntado 

diverge um pouco da assinatura atual do requerente. Assim, para provar 

se realmente houve a contratação, e se foi feita pela autor da presente 

ação, necessária se faz a realização de perícia grafotécnica, o que não 

pode ser realizado no âmbito dos Juizados Especiais, conforme dispõe o 

art. 51, II, da Lei 9.099/95, razão pela qual a pretensão do autor deve ser 

ajuizada perante a Justiça Comum, com a produção de provas hábeis a 

demonstrar o direito alegado. Nesse sentido já decidiram as Turmas 

Recursais: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA 

ASSINATURA NA NOTA PROMISSÓRIA - REPRESENTAÇÃO CRIMINAL 

PARA APURAÇÃO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - SEMELHANÇA ENTRE 

AS ASSINATURAS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

PENHORA TORNADA SEM EFEITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Execução de nota promissória. Executado que nos Embargos à execução, 

nega a existência de relação jurídica e a emissão do título de crédito, bem 

como arguiu a falsidade da assinatura. Credor que na impugnação aos 

Embargos à Execução sequer informa a "causa debendi" da emissão da 

nota promissória. Assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, conforme expresso na sentença. A 

realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os 

Juizados Especiais. Manutenção da sentença que extinguiu o processo 

por complexidade da causa. Recurso improvido. (RI 1044/2013, DRA. 

LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, 

Publicado no DJE 26/02/2014) (grifo meu). DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO da presente ação, 

nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários 

nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 10 de fevereiro de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004048-86.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA LEUDIANE OLIVEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de ação de indenização por 

danos morais em que relata a parte autora, MARIA LEUDIANE OLIVEIRA 

DA SILVA, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da empresa 

reclamada. Diz que nunca adquiriu qualquer produto da mesma e 

desconhece a inscrição com relação ao contrato nº0258635071 no valor 

de R$130,03. Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a 

inexistência de débitos e condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, diz 

que houve regular contratação das linhas 35997219094 e 66996949822. 

Afirma que a contratação se deu inicialmente na modalidade pré-paga, que 

não possui contrato escrito, tendo havido posterior migração para a 

modalidade controle. Pugna pela improcedência da ação e aplicação da 
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Súmula 385 do STJ. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, 

conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

requerente alega desconhecer o contrato em questão, enquanto a 

requerida alega que o serviço foi contratado pela parte autora, tendo sido 

utilizada. A controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, 

pois, tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no 

pagamento, tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição 

demonstrar a legitimidade da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Não há nos 

autos cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde 

supostamente a parte teria contratado os serviços ou solicitado a 

migração de plano. Se houve fraude, como alega a requerida que pode ter 

ocorrido, certamente ela se deu por falha nos procedimentos da empresa, 

que possui procedimentos falhos de contratação, pois não consegue 

evitar tal burla, cabendo à mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que 

mantenha no cadastro dados fidedignos de contratação. Por todo o 

exposto, a inscrição do nome da requerente no sistema restritivo de 

crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao 

reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição indevida em 

cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, como dano 

moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, deve-se atentar ao 

fato que embora a inscrição em análise tenha sido a primeira a ser 

efetuada, possui a parte autora outra inscrição posterior, efetuada por 

“CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES” no dia 12/01/2017, 

conforme demonstra o extrato juntado com a inicial. Assim, considerando 

as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração 

de inscrição preexistente, o que afastaria a condenação por danos 

morais. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade de débito com relação ao contrato nº 

0258635071 no valor de R$130,03, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar 

anteriormente deferida; b) condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo IGP-M a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 10 de 

fevereiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 
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requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 15 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 95163 Nr: 6992-54.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON SOARES WIIST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504

 Vistos.

Considerando o oficio em anexo da Dra. Promotora de Justiça Maisa Fidelis 

Gonçalves Pyrâmides, redesigno audiência para o dia 05 de março de 

2018, ás 16h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 176128 Nr: 6758-96.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Vistos etc.

Apresentada a defesa preliminar nos termos do art. 55, §4º, Lei nº 

11.343/2006 e estando a denúncia conforme com os critérios do art. 41, 

CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; inexistindo, por 

ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, salvo melhor 

instrução; havendo probabilidade da materialidade e da autoria, salvo, 

também, melhor instrução, recebo-a integralmente.

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.

Nos termos do artigo 394 do CPP c/c artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 6 de março de 

2018, às 16h.

 Proceda-se à intimação e requisição do denunciado.

Cientifique o MP e a Defesa acerca da presente decisão

 Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas arroladas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162640 Nr: 10703-28.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELSON SERRA, FRANCISCO DOS REIS 

ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/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 14h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Diligencie a Gestora pela resposta do Ofício de fls. 271.

Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 58988 Nr: 2287-81.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SANTOS MARÇAL SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 INTIMAR O ILUSTRE ADVOGADO DR. JOSE CARLOS PEREIRA, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS EM FACE DE SEU ASSISTIDO WANDERSON SANTOS 

MARÇAL SALES.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 148131 Nr: 3110-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Vistos.

Considerando que o oficio em anexo da Dra. Promotora de Justiça Maisa 

Fidelis Gonçalves Pyrâmides, bem como as certidões de fls. 198/200, 

redesigno audiência para o dia 21 de Fevereiro de 2018, ás 16h00min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas.

 Abra-se o 2º volume.

Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 157249 Nr: 7662-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Processo nº. 7662-53.2016.811.0040.

Código nº. 157249.

Vistos etc.

Diante da apresentação da defesa preliminar às fls. 72 e 73 sem qualquer 

matéria preliminar, designo Audiência de Instrução para oitiva das 

testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do réu para o dia 21 

de março de 2018, às 16h00m.

Intime-se o acusado e o Ilustre Advogado.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 7 e 73. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

Sorriso - MT, em 09 de outubro de 2017.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 113393 Nr: 5087-43.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SILVA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo: 5087-43.2017.811.0040 (código 113393)

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 05/10/2017, às 17:30min para o dia 

07/03/2018, 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.: 186390 Nr: 1923-31.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR GARCIA DOS ANJOS, PAULO 

APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e, com fulcro 

no artigo 310, inciso III do CPP, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao 

indiciado PAULO APARECIDO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

MEDIANTE O RECOLHIMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA 

AUTORIDADE POLICIAL NO VALOR DE R$ 12.402,00 (doze mil 

quatrocentos e dois reais), aplicando ainda medidas cautelares diversas 

da prisão em desfavor do mesmo.Desta feita, com base no art. 319, 

incisos I, II, IV e V do CPP, fixo as seguintes medidas cautelares:- 

comparecimento mensal em juízo;- proibição de acesso a bares, casa de 

festas e congêneres;- proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia 

autorização do juízo;- proibição de ingerir bebida alcoólica ou qualquer 

outra substância entorpecente, inclusive se apresentar publicamente sob 

efeito de tais substâncias;- recolhimento domiciliar no período noturno, 

sendo a partir das 19:00 horas até às 05:00 horas.Saem os presentes 

devidamente intimados e o autuado cientificado. Não havendo óbice na 

utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as 

ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em 

áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste 

Juízo. Nada mais. Eu, Tárik Ferreira (assessor de gabinete), 

digitei.Anderson CandiottoJuiz de DireitoMaisa Fidelis Gonçalves 

PyrâmidesPromotora de JustiçaEmerson Rozendo PortolanOAB/MT 

21.443-APaulo Aparecido de OliveiraAutuado

 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

 Processo: 3788-26.2017.811.0040 (código 170662)

VISTOS/TF

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu 

representante legal, ofereceu SURSIS PROCESSUAL na audiência de 

instrução e julgamento realizada em 12/12/2017, conforme mídia 

audiovisual constante à fl. 135 e, visando sua formalização e efetividade, 

fixo as seguintes condições pelo prazo de 02 (dois) anos:

- Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, bimestralmente, para 

informar e justificar suas atividades, e;

- Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do 

Juiz;

Posto isso, DETERMINO a intimação pessoal do réu, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, compareça na Secretaria desta 2.ª Vara Criminal, 

acompanhado de advogado e/ou Defensor Público, manifestando por 

escrito se aceita as condições impostas.

 Devido ao grande numero de processos conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento, não será designada audiência para 

oferecimento de suspensão do processo, contudo, a adoção do 

procedimento acima não acarretará prejuízo ao réu, vez que este poderá 

manifestar expressamente nos autos se aceita as condições para a 

suspensão do processo.

Superado o decêndio legal para manifestação, certifique e à conclusão 

para fins do artigo 381 et seq do CPP.

Por fim, considerando que restou demonstrado que o delito praticado pelo 

réu Antonio Paulo Rocha Silva fora praticado em circunstâncias de tempo 

e lugar diferentes do crime praticado pelo réu Francisco Pereira do 

Nascimento, nem tampouco possui similaridade entre ambos, DETERMINO, 

o desmembramento do processo com relação ao réu ANTONIO PAULO 

ROCHA SILVA, 'ex vi' do teor do contido no art. 80 do Código de Processo 

Penal.

 A secretaria, por ocasião do desmembramento do processo, deverá 

certificar de forma pormenorizada, fazendo-se constar a perfeita 

indicação do réu e seus processos.

Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 08 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 184073 Nr: 199-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARNEIRO BARROS NETO 

- OAB:15216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo: 199-89.2018.811.0040 (código 184073)VISTOS.Ex positis, 

CONCEDO LIBERDADE ao indiciado JOÃO LUIS GIACOMOLLI e, forte no 

art. 319, incisos I, II e IV do CPP, fixo as seguintes medidas cautelares:a) 

comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas 

atividades;b) comparecimento a todos os atos do processo;c) 

comunicação de qualquer alteração de seu endereço, e;d) proibição de 

ausentar-se da Comarca sem prévia autorização deste Juízo.O 

denunciado deverá ser cientificado de que, para a hipótese de 

descumprimento ou imposição de obstáculos à execução das medidas 

cautelares aplicadas, será decretada a sua prisão preventiva, na forma do 

art. 282, § 4º do CPP.Intime a Autoridade Policial a respeito da soltura e 

das proibições impostas ao RÉU, devendo comunicar ao Juízo em caso de 

violação.Expeça-se o competente alvará de soltura, colocando o indiciado 
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em liberdade se por outro motivo não estiver segregado.Ciência pessoal 

ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA 

PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 09 

de fevereiro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179180 Nr: 8652-10.2017.811.0040

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SILMARA DAMASCENO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA 

GOMES DA SILVA, para devolução dos autos nº 8652-10.2017.811.0040, 

Protocolo 179180, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176545 Nr: 6961-58.2017.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER COSTA DA SILVA JUNIOR, 

FERNANDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA 

GOMES DA SILVA, para devolução dos autos nº 6961-58.2017.811.0040, 

Protocolo 176545, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 138477 Nr: 9897-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 2463-50.2017.811.0040 (código 146932)

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 06/10/2017, às 13:30min para o dia 

07/03/2018, às 14:00 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.: 133965 Nr: 7408-17.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABSON DE FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Processo: 7408-17.2015.811.0040 (código 133965)

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 11/09/2017, às 16:30min para o dia 

21/03/2018, às 17:30 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.: 151134 Nr: 4685-88.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON APARECIDO HOFFMANN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788

 Processo: 4685-88.2016.811.0040 (código 151134)

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 31/08/2017, às 16:00min para o dia 

21/03/2018, às 15:00 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178137 Nr: 7909-97.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER COSTA DA SILVA JUNIOR, 

FERNANDO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Gomes da Silva - 

OAB:23208/O, RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR - OAB:22228-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA 

GOMES DA SILVA, para devolução dos autos nº 7909-97.2017.811.0040, 

Protocolo 178137, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 120333 Nr: 1824-03.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B/MT

 Processo: 1824-03.2014.811.0040 (Código 120333)

Vistos/KP

Considerando a desistência da oitiva da testemunha/vítima pelo MPE às fls. 

240 declaro encerrada a instrução processual.

Diante disso considero válidas as alegações finais proferidas pelo MPE às 

fls. 266/276, para tanto determino a intimação do patrono do réu para que 

no prazo de 5 (cinco) dias apresente os memoriais finais.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 8 de fevereiro de 2018.

Anderson Candiotto

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 153751 Nr: 5736-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIR VIEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Processo: 5736-37.2016.811.0040 (Código 153751) VISTOS/KP Trata-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IVAIR VIEIRA BRAGA em 

face da decisão proferida à fl. 114. Alega o embargante que o ato judicial 

foi OMISSO no que se refere ao pedido de realização de perícia nos 

objetos do suposto delito constantes às fls. 87/106, no item “c” da 

resposta à acusação, vez que o acusado alega não ter participado da 

perícia já realizada e nem sequer ter sido cientificado da realização da 

mesma. Contrarrazões apresentadas às fls. 123/126. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO Pois bem. Assiste razão a parte embargante. O 

embargante, claramente, pretende sanar omissão do decisum objurgado, 

sendo que tal pretensão encontra necessidade e utilidade processual, eis 

que realmente se extrai tal incongruência do feito. Analisando detidamente 

os autos, tenho que assiste razão a parte embargante, vez que foi omissa 

ao não analisar o pedido de perícia conforme pleiteado. I. DA PROVA 

PERICIAL Destarte, uma vez que o réu não apresentou argumentos 

pertinentes e convincentes para contrapor o laudo pericial já proferido e, 

no tocante a alegação do suposto desconhecimento da realização dos 

exames periciais, também não assiste razão, vez que o réu constituiu 

defesa desde a data do cumprimento do mandado de busca e apreensão, 

sendo esta 07/07/2016, conforme se depreende dos autos em apenso, 

sob código de n° 144804, fl. 38. Posto isso, entendo desnecessária a 

produção de nova prova pericial, considerando que a perícia realizada às 

fls. 31/66 fora feita em fase inquisitorial por peritos oficiais, devidamente 

cadastrados junto à Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço dos embargos e os provejo, 

contudo INDEFIRO o pedido de perícia. Ciência pessoal ao(a/s) nobre 

membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do 

Estado de Mato Grosso atuante no feito. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 8 de fevereiro de 

2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163926 Nr: 11493-12.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMDSF, JPCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN APOLONIO GOES 

FILGUEIRA - OAB:15.115/MT

 Processo: 11493-12.2016.811.0040 Código 163926

VISTOS/MV

Considerando que as férias deste magistrado foi agendada pelo E. TJMT 

para o período de 08/01/2018 à 07/02/2018, restou por prejudicada as 

audiências designadas para este período, motivo pelo qual redesigno a 

oralidade para o dia 06/09/2018, às 17:30 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, 09 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 09/2018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO o teor da decisão proferida no Pedido de Movimentação 

Interna nº 12/2015 – CIA 0112053-19.2015, em trâmite no Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso;RESOLVE:LOTAR a servidora 

MARCELA DE SOUZA GARCIA SGUAREZI, Analista Judiciária, matrícula 

20.585, na Central de Administração da comarca de Tangará da Serra, a 

partir de 06 de fevereiro de 2017.

 Publique-se.Registre-se.Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.Tangará da Serra, 06 

de fevereiro de 2017.FLÁVIO MALDONADO DE BARROSJuiz de Direito 

Diretor do Foro

PORTARIA Nº 07/2018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei, etc...

CONSIDERANDO a necessidade de atualizar os membros da Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, nos termos da 

Recomendação nº 37, de 15 de agosto de 2011 do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, referente à observância das normas de funcionamento do 

Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário – 

Proname; CONSIDERANDO a absoluta falta de espaço físico no prédio do 

fórum da comarca de Tangará da Serra para o armazenamento de caixas 

de processos arquivados definitivamente; CONSIDERANDO a necessidade 

de organizar, de modo eficiente, a geração, o trâmite, a guarda, a 

conservação e o descarte dos documentos, observando os critérios 

preestabelecidos em cada ramo do Judiciário, com base em classes e 

assuntos conforme a Tabela de Temporalidade do CNJ.RESOLVE:Art. 1º. 

DESIGNAR o Juiz de Direito Flávio Maldonado de Barros e os servidores 

Claudilene Gonçalves Fidelis, matrícula 11.435, Ildefonso Domingues Silva, 

matrícula 1.613, Gilda Fátima Brun Golin, matrícula 2.1887 e Imerildes Alves 

de Brito, matrícula 7.395, sob a Coordenação do primeiro nominado, para 

compor a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, 

desta comarca de Tangará da Serra.Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor 

a  pa r t i r  da  pub l i cação ,  revogadas  d i spos i ções  em 

contrário.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, à Corregedoria 

Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como ao Coordenador da 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Poder 

Judiciário.Tangará da Serra, 06 de fevereiro de 2018.FLÁVIO 

MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro

Edital

EDITAL N.º 01/2018/DF O Excelentíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da 

comarca de Tangará da Serra, no uso de suas atribuições legais, 

considerando o disposto no Provimento n. 6/2014/CM, de 07.03.2014, 

torna público, pra ciência dos interessados, a abertura de processo 

seletivo com a finalidade de credenciar pessoas físicas nas áreas de 

Assistência Social e Psicologia, cujo procedimento obedecerá as regras 

estabelecidas neste Edital.1. DO OBJETO 1.1. Constitui objeto do presente 

certame o credenciamento de pessoa física para atuar nas áreas de 

assistência social e psicologia na comarca de Tangará da Serra.2. DAS 

FASES DO PROCESSO SELETIVO

2.1. O Processo Seletivo será composto pelas seguintes fases:a) 

divulgação do edital;

b) inscrição dos interessados;c) análise da documentação e do 
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currículo;d) divulgação dos interessados habilitados.3. DA FORMA E 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 3.1. As inscrições deverão ser realizadas 

no período de 01/03/2018 a 16/03/2018, das 13h às 18h, no Protocolo 

Geral do Fórum da comarca de Tangará da Serra, nos termo do art. 4º do 

Provimento n. 06/2014/CM.4. DOS REQUISITOS PARA O 

CREDENCIAMENTO4.1. Os requisitos para o credenciamento de 

Assistentes Sociais e Psicólogos de que trata o Provimento n. 

06/2014/CM:I. Ter sido selecionado no Processo Seletivo;II. Ser maior de 

21 (vinte e um) anos;

III. Não possuir antecedentes criminais;

IV. Ser bacharel em Serviço Social e/ou Psicologia, por instituição 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, e com registro no 

Conselho Regional na respectiva área profissional.5. DA 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

5.1. O requerimento (Anexo I), a ser protocolado na Diretoria do Foro, 

deverá estar instruído com as seguintes peças:a) ficha cadastral – Anexo 

II;b) declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de 

pleno conhecimento e concordância com os termos deste Edital, sob as 

penas da lei – Anexo III; c) declaração de relação de parentesco – Anexo 

IV;

d) documentação indicada no subitem 5.2.5.2. Com o requerimento, o 

interessado deverá apresentar os seguintes documentos:I. cópia 

autenticada da Carteira de Identidade;

II. cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física (CPF);III. certidões 

negativas criminais expedidas pela Justiça Estadual e Federal;

IV. cópia autenticada do diploma de curso superior;V. cópia autenticada 

dos títulos que venham a ser apresentados;VI. certidão negativa expedida 

pelo Conselho Regional correspondente à profissão do candidato;VII. 

atestado de sanidade física e mental;VIII. declaração de parentesco 

(Anexo IV);IX. declaração de que tem pleno conhecimento e concorda com 

as regas estabelecidas pelo Provimento n.06/2014/CM;

X. duas fotografias 3x4 recentes.6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO6.1 O 

processo de seleção dos candidatos inscritos será realizado por meio de 

análise de currículo, efetuado pela Diretoria do Foro da Comarca de 

Tangará da Serra, sendo a nota composta da seguinte forma:6.1.1. O 

tempo de serviço público tem o valor de 1 (um) ponto a cada ano de 

exercício, não podendo exceder o total de 2 (dois) pontos;6.1.2. O tempo 

de experiência profissional tem o valor de 0,6 (seis décimos) de ponto a 

cada ano de exercício, não podendo exceder o total de 3 (três) 

pontos.6.1.2.1. O tempo de serviço público excedente, não utilizado no 

subitem 6.1.1, poderá ser aproveitado sob as regras do subitem 

6.1.2.6.1.3. À formação acadêmica serão atribuídos 5 (cinco) pontos, 

excluído o título de gradução requerido para o credenciamento, contados 

da forma seguinte:a) Ao título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, na 

área específica de credenciamento, são atribuídos 3 (três) pontos;b) Ao 

título de doutorado, reconhecido ou reavaliado, que não seja na área 

específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;c) Ao título de 

mestrado, reconhecido ou reavaliado, na área específica de 

credenciamento, são atribuídos 2 (dois) pontos;d) Ao título de mestrado, 

reconhecido ou reavaliado, que não seja na área específica de 

credenciamento, é atribuído 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto;e) 

Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em vigor, 

na área específica de credenciamento, é atribuído 1 (um) ponto;

f) Ao título de especialização, na forma da legislação educacional em 

vigor, que não seja na área específica de credenciamento, é atribuído 0,25 

(vinte e cinco centésimos) de ponto;À participação em congressos, 

seminários e cursos de extensão, na área específica de credenciamento, 

é atribuído 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto.6.1.3.1. A pontuação 

a título de formação acadêmica não pode exceder aos 5 (cinco) pontos 

previstos.6.1.3.2. É ônus do candidato a produção de prova documental 

idônea de cada título, não se admitindo a concessão de dilação de prazo 

para esse fim.

6.1.3.3. Somente serão apreciados os títulos entregues no prazo e forma 

estabelecidos neste Edital.6.2. Os interessados deverão ter pleno 

conhecimento dos termos deste Edital, das condições gerais e particulares 

de seu objeto, não podendo invocar qualquer desconhecimento como 

elemento impeditivo do seu adimplemento, não sendo aceitas 

reivindicações posteriores nesse sentido.6.3. Serão considerados 

habilitados ao credenciamento os candidatos que atenderem plenamente 

as exigências deste Edital e do Provimento n. 6/2014/CM.7. DO 

CREDENCIAMENTO7.1. Os habilitados serão credenciados pelo Presidente 

do Tribunal de Justiça, nos termos do Provimento n. 6/2014/CM.

7.2. O Processo seletivo, de que trata este Edital, terá validade de 2 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.8. DAS 

DISPOSIÇÕES FINAIS8.1. Os profissionais que serão credenciados 

estarão sujeitos às normativas especificadas pelo Provimento 

n.06/2014/CM, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT nº 9255, 

de 13/03/2014.8.2. Os documentos entregues no momento da inscrição 

não serão devolvidos.

E para que chegue ao conhecimento de todos é que foi expedido o 

presente edital.Tangará da Serra, 06 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.: 248538 Nr: 15443-47.2017.811.0055

 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: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:OAB/SP108.911, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei nº. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso II do artigo 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 28/28-verso, 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.: 152458 Nr: 1104-25.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO NUNES DE OLIVEIRA, R. N. DE 

OLIVEIRA TERRAPLANAGEM - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 179 e em cumprimento a 

legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa 

para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123326 Nr: 2359-23.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DILCEU GUZATTI, SILVANE LODI 

GUZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO GODOY - 

OAB:87101/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Por todo o exposto, reconhecendo a inexistência de título executivo, nos 

termos do artigo 485, inciso VI c/c o artigo 771, parágrafo único, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTA a presente execução.CONDENO a parte exequente 

ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que FIXO em 

10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC.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.: 123327 Nr: 2371-37.2010.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DILCEU GUZATTI, SILVANE LODI GUZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina

 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: ADALBERTO GODOY - 

OAB:87101/SP

 Ante o exposto, tendo em vista a perda superveniente do objeto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 

485 do CPC.Diante do princípio da causalidade, CONDENO a parte 

embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que FIXO 

em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 20, § 4º, do CPC. 

P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e 

registros de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 206514 Nr: 20097-48.2015.811.0055

 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: JOSE CICERO HELIODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O, WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:30485/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 16.120

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial.DECLARO extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte autora ao pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC, contudo, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, por 

força do disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC.P.I.C.Transitada em 

julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218061 Nr: 8375-80.2016.811.0055

 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: PETGATO PET SHOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA, RIKELLE GOMES MAIA, HAMILTON AZEVEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S)  DA PARTE REQUERIDA:  ALZ IRA 

PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA - OAB:3754, CELSO DE FARIA 

MONTEIRO - OAB:OAB/MT 17298A

 Vistos.

Considerando a possibilidade de melhor esclarecimento dos fatos e que a 

legislação, na forma do artigo 139, inciso VIII, do CPC, permite o 

chamamento das partes para casos desse jaez, DESIGNO audiência para 

o dia 15 de março de 2018, às 15h00min.

INTIMEM-SE as partes acerca da solenidade designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221179 Nr: 11039-84.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): WAGNER CARAMALAC SIMÕES, ISRAEL 

VENDRAME, JOSÉ RICARDO FRANCISCO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 116 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar no prazo de 

cinco dias, bem como para que promova a complementação das 

diligências no valor de R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais) 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 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, juntanda aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 104576 Nr: 3381-87.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE MARIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHAER E SCHAER LTDA, BANCO DO BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - 

OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, PATRICIA DONIDA CRESTANI - 

OAB:10936, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, considerando-se o acórdão 

de fls. 397/403 que reformou a sentença condenando o Banco do Brasil 

S/A e, ainda, à petição de fl. 431, impulsiono os presentes autos ao setor 

de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado do Banco do Brasil 

S/A para efetivar o pagamento dos honorários periciais por meio de 

depósito judicial, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138545 Nr: 8954-04.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA, FELIX 

UMBERTO SIMONETI, EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Certifico e dou fé que compulsando os autos não localizei os dados 

bancários para levantamento dos valores depositados em juízo. Desta 

forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da exequentes AGRO INDUSTRIAL NOVO OESTE LTDA para 

que informem nos autos os dados bancários para levantamento de 

valores, quais sejam: Banco, nº da agência, nº da conta e CPF/CNPJ do 

beneficiário, no prazo de cinco dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 133921 Nr: 3949-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE RICAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PEREIRA PAULA, ANDRÉ JUNIOR 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 196678 Nr: 12196-29.2015.811.0055

 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: CELSO RODRIGUES SANCHES, PRESCILIA SANCHES 

MARQUES RODRIGUES, IVETE SANCHES RODRIGUES, ELIZABETH 

RODRIGUES SANCHES PICCOLI, GERSON RODRIGUES SANCHES, EDSON 

RODRIGUES SANCHES, ISABEL RODRIGUES SANCHES CESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DIAS DE ALENCAR 

NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:OAB/MT: 

15.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração (fls. 201/203) pelos quais se pede a 

prorrogação da suspensão do trâmite processual, deferida à fl. 200 por 90 

(noventa) dias, até o limite de 06 (seis) meses, com fundamento no artigo 

313, inciso II, § 4º, do CPC.

Pois bem.

A questão em voga não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 

1.022 do CPC, sendo certo que, por constituir-se recurso de 

fundamentação vinculada, não é possível ampliar o seu alcance.

 No entanto, independentemente da nominação da peça processual, o que 

pretende a parte é suspender o trâmite processual pelo prazo máximo 

previsto no dispositivo legal, o que se mostra absolutamente possível.

A petição de fl. 199 não indicou qual o prazo de suspensão e o artigo 313, 

inciso II, § 4º, do CPC, estabelece o prazo máximo e não prazo único. 

Assim, esclarecendo a parte a sua pretensão, não há o porquê não 

readequar o ato judicial.

Posto isso, DEFIRO o pleito de fls. 201/203, para SUSPENDER o trâmite 

processual por 06 (seis) meses.

 Escoado o prazo, INTIME-SE o inventariante para, no prazo de 15 dias, 

promover o regular andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 267300 Nr: 30118-15.2017.811.0055

 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: FERNANDO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCA DALENOGARE 

PIZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário com relação aos bens deixados pelo 

falecimento de Francisca Dalenogare Pizzatto proposta por Antonio 

Verciano Neto.

Analisando o presente feito, verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Posto isso, INTIME-SE parte autora, por intermédio de sua procuradora, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo 

à causa o valor a ser perseguido na demanda, sob pena de indeferimento 

da exordial e/ou cancelamento da distribuição, com julgamento da ação 

sem resolução do mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, 

ambos do Código de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118956 Nr: 8914-90.2009.811.0055

 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: DMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, Naiara Cristina Tonetta - OAB:24068/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Dagoberto Mariano Bernardi, sendo nomeada inventariante a meeira 

Arestides Mariano Bernardi.

Analisando o presente feito, verifico que foram aportados as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros (fls. 

10, 22/25 e 27/30), atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus 

(fls. 11/12).

Primeiras declarações às fls. 19/21 e cópia autenticada e atualizada da 

matrícula do imóvel objeto da partilha (fls. 32/32-verso).

Manifestação da Procuradoria Geral do Estado às fls. 39/40, pleiteando 

pela juntada da Gia – ITCD, bem como certidão expedida pela PGE.

Auto de avaliação do imóvel pertencente ao acervo patrimonial às fls. 

49/50.

Termo judicial de renúncia de quinhão do herdeiro Dagoberto Mariano 

Bernardi à fl. 85.

Foram acostadas a presente demanda as últimas declarações, juntamente 

com o plano de partilha às fls. 104/112, além das certidões negativas de 

débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 

115/118).

Todavia, constato que não foi juntado aos autos a Guia de Informação e 

Apuração do ITCD e comprovante de recolhimento ou isenção do 

respectivo tributo.

Posto isso, INTIME-SE o inventariante, por intermédio de seu procurador, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, aportar aos autos, sob pena de 

extinção, os seguintes documentos:

a) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

b) Certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, das Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 138664 Nr: 9090-98.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDBDS, MDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 
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OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que 

possa indicar bens passíveis de constrição, no prazo legal, conforme r. 

decisão em sua parte final transcrita: "(...)No mais, no que concerne ao 

cumprimento de sentença pelo rito do art. 523 do CPC, INTIME-SE a parte 

exequente para indicar bens passíveis de constrição, no prazo legal.", 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229950 Nr: 18441-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSADO, KKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, num juízo de cognição sumária, entendo presentes os 

requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 

300 do CPC, quais sejam, os elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito da requerente, estes evidenciados pelos documentos que 

demonstram a necessidade de deferir a guarda provisória do menor em 

favor da requerente.Por outro lado, no que diz respeito ao pleito de citação 

por edital de fls. 48, vejo que o respectivo pedido é passível de 

acolhimento, levando em consideração que foram realizadas diversas 

diligências acerca do endereço do requerido, todavia, restaram 

infrutíferas, uma vez que as informações encontravam-se desatualizadas 

(SIEL e BacenJud).POSTO ISSO:I – CONCEDO a guarda provisória da 

menor Kaory Stheffani Araujo de Oliveira em favor de Kedma Ketura 

Araujo, ora requerente, sem prejuízo de revogação a qualquer tempo, 

conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda provisória da 

menor em favor do requerente.II - DEFIRO o pedido de citação por edital do 

requeridoa) Não havendo manifestação nos autos, no prazo legal, se faz 

necessária ainda à nomeação de curador especial.b) Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processo Civil, nomeio curador especial a Defensoria Pública.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245617 Nr: 13244-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGB, SPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a requerida Simone Pereira da Cunha 

devidamente citada (fl. 52), deixou de apresentar contestação, deixando 

transcorrer o prazo in albis, deste modo, decreto-lhe a revelia nos termos 

do art. 344, do CPC.

Porém, como esta presunção, nos termos do artigo 345, II do CPC, consta 

que quando se trata de direitos indisponíveis, não induz a presunção de 

veracidade, vejo que no presente caso, torna-se necessário o 

prosseguimento do feito.

Posto isso, INTIME-SE a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga 

Valéria Clementina Martinazzo e assistente social, Angela Raquel dos 

Santos, para que proceda com a realização de estudo psicossocial junto à 

família da criança Ana Karolina Richeski Gomes, a fim de constatar as 

reais condições em que as partes se encontram, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Com a juntada do estudo psicossocial, abro vista ao Ministério Público.

Após, venham-me os autos conclusos para designação de audiência de 

conciliação, instrução e julgamento.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 149165 Nr: 9115-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, JRB, JGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento dos bens 

deixados pelo falecimento de João Boaro, sendo nomeada inventariante a 

meeira Josefa Gonçalves Boaro.

Analisando o presente feito, verifico que foram aportados as 

representações processuais e documentos pessoais da meeira e dos 

herdeiros (fls. 09, 11/15), atestado de óbito e documentos pessoais do de 

cujus (fls. 15/16 e 18).

Plano de partilha às fls. 44/45, certidão de quitação de ITCD, informando a 

isenção do respectivo tributo (fls. 46/48), cópia autenticada e atualizada 

do bem imóvel objeto da partilha (fls. 56/57-verso).

Foram acostadas as certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas 

Públicas Estadual e Municipal (fls. 71, 75 e 77), além do termo judicial de 

renúncia de quinhão (fl. 81).

Todavia, observo que a certidão da Fazenda Pública Federal encontra-se 

pendente, conforme se abstrai do documento anexo a presente decisão.

 Posto isso, INTIME-SE a inventariante, por intermédio de seu procurador, 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, aportar aos autos, conforme já 

determinado na decisão de fl. 63, as certidões negativas de débitos 

fiscais, devidamente atualizadas, das Fazendas Públicas Federal, Estadual 

e Municipal.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 169186 Nr: 10048-79.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS, DRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT

 Vistos.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Allana Ribeiro da 

Silva, representada por sua genitora Divina Ribeiro Socoré, em face de 

Marcio Santana da Silva, todos devidamente qualificados nos autos.

Analisando o presente feito, verifico que a parte executada opôs 

embargos a execução no presente cumprimento de sentença sob o rito so 

art. 523 do CPC (fls. 67/73).

Todavia, insta consignar que os embargos à execução devem ser 

propostos de forma autônoma, conforme dispõe o art. 914, § 1º do CPC, 

vejamos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal.

 Desse modo, o desentranhamento dos embargos à execução oposto pela 

parte executada às fls. 67/73, é medida que se impõe.

Posto isso, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento 

dos embargos à execução de fls. 67/73, rementendo-os ao Cartório 

Distribuidor para que sejam distribuídos por dependência a presente 

demanda.

E dando prosseguimento ao feito, abro vista ao Ministério Público para 

manifestar acerca dos pedidos de fl. 88.

Após, venham-me conclusos para análise.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 178695 Nr: 20853-91.2014.811.0055
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 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: NS, NS, LS, IS, JCV, MJS, MSV, MCSV, MR, JDOS, LGS, 

MCSF, EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO 

PACIANOTTO JUNIOR - OAB:214264, CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT, CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, FLAVIO AUGUSTO VALERIO FERNANDES - 

OAB:209083/SP, MARCELA LEÃO SOARES - OAB:OAB 7304-A, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, PEDRO MARCELO 

SIMONE - OAB:3937 MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249, RAFAEL 

MORTARI LOTFI - OAB:236623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em apertada síntese, pela petição de fls. 608/611, os inventariantes 

buscam, no que tange à habilitação de crédito do digno advogado Fábio 

Luis Mello de Oliveira, substituir, como garantia, o imóvel por dinheiro, de 

modo que se dê a homologação do arrolamento.

Pela dicção dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, a audiência da parte 

contrária acerca do fundamento do pleito apresentado é requisito 

indispensável para a cognição do Juízo.

Logo, INTIME-SE o digno Advogado Fábio Luiz Mello de Oliveira, na 

qualidade de credor, para que, no prazo de 15 dias, manifeste sobre a 

petição de fls. 608/611, mormente sobre a suficiência do valor depositado 

para a garantida da dívida, valendo o silêncio como concordância.

Após, AO MPE.

Vale dizer que, conforme decisão de fls. 598/599-verso, o digno 

advogado Fábio Luiz Mello de Oliveira deve estar habilitado neste feito. No 

entanto, para que se busque, de todas as formas, que a intimação chegue 

ao conhecimento do digno advogado, a Secretaria de Vara deverá juntar 

cópia do requerimento de fls. 608/611 e do vertente ato judicial na 

respectiva habilitação de crédito em apenso (Código n. 257283), 

promovendo idêntica intimação naquele feito, sem prejuízo das 

providências já lá determinadas.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 196909 Nr: 12353-02.2015.811.0055

 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: AGENOR HENRIQUE DE VASCONCELOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GENY TEODORA LOPES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens 

deixados pelo falecimento de Geny Teodora Lopes de Oliveira, sendo 

nomeado inventariante o único herdeiro Agenor Henrique de Vasconcelos 

Filho.

Analisando o presente feito, verifico que foram aportados a 

representação processual e documento pessoal do único herdeiro (fls. 

09/11), atestado de óbito e documento pessoal do de cujus (fls. 12 e 28), 

além do atesto de óbito da herdeira Alessandra Teodora de Oliveira (fl. 

31).

Foram juntados cópia atualizada e autenticada da matrícula do bem imóvel 

a ser partilhado (fls. 35/38), Guia de Informação e Apuração do ITCD (fls. 

42/44), com comprovante de isenção do respectivo tributo (fl. 44), além 

das certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, 

Estadual e Municipal (fls. 66/68).

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 659 do 

CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha 

de fls. 04/10, relativo aos bens deixados pelo falecimento do Sr. Manuel 

Messias dos Santos, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos 

quinhões hereditários dos bens descritos nestes autos, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, ambos do CPC, ressalvados erros, 

omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Publique-se. Intime-se.

 Com o trânsito em julgado, expeça-se a competente CARTA DE 

ADJUDICAÇÃO, fornecendo à parte interessada as peças necessárias, 

nos termos do artigo 659, § 2º, do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para o devido lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura 

incidentes, nos termos do § 2º, do artigo 662, do CPC.

Em seguida arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206973 Nr: 20538-29.2015.811.0055

 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: SPG, SPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 29, para tanto, determino que seja oficiada a fonte 

empregadora do requerido, para que proceda com a alteração da conta 

bancária para depósito da pensão alimentícia de Monique Paiva Guerreiro, 

uma vez que esta completou maioridade civil, qual seja, Banco do Brasil, 

agência 1321-8, conta corrente 63332-1.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248082 Nr: 15180-15.2017.811.0055

 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: DEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DIAS DE 

ALENCAR NETO - OAB:14859, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - 

OAB:OAB/MT: 15.877

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO as seguintes 

questões fáticas/jurídicas: (a) o período em que viveram em união estável; 

(b) se os móveis que guarnecem a residência ficaram com a parte autora; 

(c) qual o valor desses bens; (d) se o veículo fora adquirido pelas partes 

durante a união estável ou se fora adquirido pela genitora do demandado e 

doado para ele, bem como o seu valor; (e) se o demandado é sócio da 

“lanchonete do gordo” ou se é apenas “chapeiro” e funcionário do 

estabelecimento comercial; (g) se o demandado ajudou financeiramente a 

parte autora até que ela se estabelecesse; (h) se a autora era dependente 

economicamente do demandado e não tem como se manter sem a ajuda 

dele e (i) se positiva a resposta à questão anterior, qual o valor dos 

alimentos.DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das 

partes.DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de 

março de 2018, às 16h00min, devendo as partes apresentarem rol de 

testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do CPC, 

bem como promover a respectiva intimação, como determina o art. 455 do 

CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal constará 

a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 1º do art. 

385 do mesmo Código.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues
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 Cod. Proc.: 263894 Nr: 27607-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840 SSP-MT

 Certifico, ante o teor da petição de fls. 69/74, que nos termos da 

legislação vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265661 Nr: 28928-17.2017.811.0055

 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 IVANETE DA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VICENTE JOAQUIM DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 321 do CPC, uma vez que a peça processual 

encontra-se desprovida de assinatura, mostrando-se irregular.

 Desse modo, INTIME-SE a procuradora da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, sanar a irregularidade processual apresentada, sob 

pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de 

Processo Civil.

Após venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 185349 Nr: 3015-04.2015.811.0055

 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: VALDIR RODRIGUES REIS, HELENA ROQUE RODRIGUES 

REIS, ERENI LOPES REIS, RESLI LOPES REIS SILVA, SEBASTIANA 

APARECIDA REIS, SUELI LOPES REIS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAQUIM RODRIGUES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Comum dos bens 

deixados pelo falecimento de José Carlos da Cruz, sendo nomeado 

inventariante o herdeiro Valdir Rodrigues Reis.

Analisando o presente feito, verifico que foram aportadas as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros (fls. 

07, 9/11, 14/16, 18/20, 22/23, 28, 30/34, 79 e 118), atestado de óbito e 

documentos pessoais do de cujus (fls. 36/37).

Consta a Guia de Informação e Apuração do ITCD (fls. 119/120), com o 

comprovante de isenção do respectivo tributo (fl. 122), cópia autenticada 

e atualizada da matrícula do imóvel pertencente ao acervo patrimonial (fls. 

123126), escritura pública de cessão de direitos hereditários (fls. 

131132-v).

Foram acostadas a Guia de Informação do ITBI (fls. 133/134) e 

comprovante de recolhimento do referido tributo (fls. 142/143) e certidões 

negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas Estadual e Municipal 

(fls. 141 e 145).

 Todavia, observo que as certidões da Fazenda Pública Federal e Estadual 

encontram-se com pendências, conforme se abstrai dos documentos 

anexos a presente decisão.

 Posto isso, INTIME-SE o inventariante, por intermédio de sua procuradora, 

para, no prazo de 60 (sessenta) dias, aportar aos autos, conforme já 

determinado na decisão de fl. 135, os seguintes documentos:

a) As últimas declarações com as respectivas adjudicações;

b) Certidões negativas de débitos fiscais, devidamente atualizadas, das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Após, venham-me os autos conclusos para homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 216376 Nr: 6953-70.2016.811.0055

 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: OA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data faço a intimação da parte autora, para que no 

prazo legal, providencie o resumo da petição inicial, contendo somente o 

indispensável à finalidade do ato, com o nome das partes, o relato da 

matéria de fato, terminologia concisa e adequada, evitando-se expor a 

intimidade das partes envolvidas, devendo remeter para o e-mail desta 

Secretaria, ts.2civel@tjmt.jus.br, devidamente identificado com o código do 

processo, para posterior confecção do Edital de Citação.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270150 Nr: 1189-35.2018.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS, RUTE MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC.

É cediço que o cumprimento de sentença deve tramitar nos autos em que 

foram fixados os alimentos, não havendo razão para distribuição de ação 

autônoma.

Desse modo, entendo que o presente feito deve ser arquivado com as 

baixas e anotações necessárias.

Posto isso, determino:

 Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o arquivamento do presente feito 

com as baixas e anotações necessárias, juntando aos autos principais 

sob o Cód. 143318, a petição inicial, os documentos constantes nos autos, 

bem como a presente decisão.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270151 Nr: 1191-05.2018.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS, RUTE MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDINEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

É cediço que o cumprimento de sentença deve tramitar nos autos em que 

foram fixados os alimentos, não havendo razão para distribuição de ação 
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autônoma.

Desse modo, entendo que o presente feito deve ser arquivado com as 

baixas e anotações necessárias.

Posto isso, determino:

 Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o arquivamento do presente feito 

com as baixas e anotações necessárias, juntando aos autos principais 

sob o Cód. 143318, a petição inicial, os documentos constantes nos autos, 

bem como a presente decisão.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 263805 Nr: 27512-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Certifico que intimo a inventariante do espólio de José Pedro Santana dos 

termos da decisão de fls. 24/25 a seguir transcrito, bem como para 

apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias: "Posto isso, 

INTIME-SE a parte embargada para apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 679 do CPC. Após, venham-me os 

autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 261293 Nr: 25850-15.2017.811.0055

 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: SADI CARLOS DEBORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ANGHINONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Certifico, ante o pedido de fls. 27 requerendo a suspensão do processo, 

que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo as 

partes que o processo ficará suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192941 Nr: 9284-59.2015.811.0055

 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: HPN, JHSN, VRSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor do postulado de fls. 125, que em cumprimento ao art. 

1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte autora da dilação do 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão de fls. 59/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201359 Nr: 15762-83.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 72, que nos 

termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135566 Nr: 5755-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVDOR, JANDERSON REBECA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT, GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - OAB:153.282, KLEITON 

ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIGIA VASCONCELOS DE 

CARVALHO - OAB:11.086, LUIZ RICARDO SOPHIA DORADO - 

OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/MT

 Certifico, ante a petição de fls. 199/201, que nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.232 da CNGC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora a se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259956 Nr: 24812-65.2017.811.0055

 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 AUGUSTA BARBOSA SANTANA, APARECIDA 

AUGUSTA SANTANA, JOÂO JOSÉ DE SANTANA, ARACY AUGUSTA 

SANTANA, JERINO JOSE SANTANA, IVANI BARBOSA SANTANA DOS 

SANTOS, ANTONIO JOSÉ SANTANA, DALVA AUGUSTA SANTANA, 

ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor da petição de fls. 34, que em cumprimento ao art. 1º 

da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte autora da dilação do 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão de fls. 27/28, "3".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249679 Nr: 16375-35.2017.811.0055

 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: RMMDC, TMDC, MDC, RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a advogada Dra. ESTELA REDIVO DA COSTA, 

OAB/MT 16.663 para, no prazo legal, regularizar sua representação 

processual e posterior carga dos autos, ressaltando que no caso de 

inércia no prazo assinalados, o processo retornará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252499 Nr: 18844-54.2017.811.0055

 AÇÃO: Alteração do Regime de Bens->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS, MLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante o teor do postulado de fls. 26, que em cumprimento ao art. 

1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte autora da dilação do 

prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da decisão de fl. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181425 Nr: 23513-58.2014.811.0055

 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: AMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que restou homologado acordo da partilha dos 

bens, no qual constou que a casa, imóvel descrito nos autos, ficaria 

integralmente para a requerente.

Deste modo, vejo que o formal de partilha para o devido registro do imóvel 

em nome somente da requerente deve ser deferido, contudo, observa-se 

que a casa descrita nos autos, consta descrição como lote 03, quadra 03, 

Rua José Alves, nº 816-N, Jardim do Amor, conforme fls 06, 14, 16/19, 

entretanto a matrícula apresentada às fls. 152/153, o imóvel descrito é o 

lote 07, quadra 02.

Posto isso, intime-se a parte requerente para esclarecer e apresentar 

documentos compatíveis com o imóvel partilhado nos autos, para que este 

juízo possa determinar a expedição do formal de partilha tornando o imóvel 

integralmente de propriedade da requerente, conforme mencionado no 

acordo de fls. 142, devendo ainda juntar cópia atualizada e autenticada da 

matrícula do imóvel partilhado nos autos.

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 9822 Nr: 124-35.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ARI LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU DONIDA DAL CASTEL, AVELINO DAL 

CASTEL, ANTONIO LUIZ DAL CASTEL, PASCOINA DONIDA DAL CASTEL, 

AMADO PAULO DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO 

HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.455,26 (dois mil quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS 

ANTONIO DETOFFOL, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116714 Nr: 6758-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que o advogado Marco Antonio de Mello levou os presentes 

autos com carga rápida e até o presente momento não providenciou a sua 

devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o para 

que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 

da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101329 Nr: 248-37.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que, em razão da expedição da carta precatória, intimo a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, vir retirar a referida carta 

precatória a ser cumprida na Comarca de Sapezal-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156785 Nr: 5399-08.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDETE TEREZINHA BORGES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156844/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o executado (a) para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200985 Nr: 15494-29.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, APARECIDO DE LIRA RAMOS, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO, ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, VALTENIR JOÃO RIGON, 

MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, FRANKLIN DIAS MARCIAL, DILIAN 

COSTA OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Certifico que, torno sem efeito a certidão de fl. 334, por estar equivocada, 

e intimo a parte requerida para desconsiderá-la.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225909 Nr: 14967-43.2016.811.0055

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

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO FERNANDO DOS SANTOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista o oficial de justiça já ter empreendido 

diligência no endereço indicado na inicial para realizar a citação do 

executado e não ter obtido êxito, intimo a parte exequente para indicar o 

atual paradeiro do executado ou requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 15282 Nr: 1263-85.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 3.610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON ROSA - 

OAB:4117-B, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B, 

TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-B

 Certifico que, intimo a parte autora através de seu advogado, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, vir retirar a carta precatória a ser distribuída na 

Comarca de Campo Novo do Parecis-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265583 Nr: 28875-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CACERES-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DA CUNHA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfico que, tendo em vista a parte autora ter solicitado esclarecimento 

sobre como emitir a guia, informo que o link ao final indicado deverá ser 

digitado diretamente na barra de endereços, a fim de que a página correta 

para a emissão da guia de complementação fique disponível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271927 Nr: 2629-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA FEDERAL SOBRAL-CE, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR BENÍCIO 

MARIANO - OAB:OAB/CE 13667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 11, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 129,90 

(cento e vinte e nove reais e noventa centavos), da taxa judiciária no valor 

de R$ 43,07 (quarenta e três reais e sete centavos), ambos a serem 

recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos emolumentos da 

distribuição e contadoria no valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e 

quarenta centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Jardim Itália, a ser depositado 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 os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271926 Nr: 2627-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO GRANDE-MS, PASQUALOTTO 

CONFECÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMANTHA MAIDANA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MACHADO GRILO - 

OAB:12.212 -MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 7, a exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 129,90 

(cento e vinte e nove reais e noventa centavos), da taxa judiciária no valor 

de R$ 43,07 (quarenta e três reais e sete centavos), ambos a serem 

recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos emolumentos da 

distribuição e contadoria no valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e 

quarenta centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de duas diligências ao oficial de 

justiça, no bairro Jardim Itália, a ser depositado 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 os comprovantes nos autos. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270922 Nr: 1921-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT, COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR VIEIRA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637/MS, JOSE 

HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17074-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 7, a requerente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 129,90 

(cento e vinte e nove reais e noventa centavos), da taxa judiciária no valor 

de R$ 43,07 (quarenta e três reais e sete centavos), ambos a serem 

recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, dos emolumentos da 

distribuição e contadoria no valor de R$ 41,40(quarenta e um reais e 

quarenta centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 

1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, e, por fim, do valor de uma diligência ao oficial de justiça, 

no bairro Vila Alta 5, 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 os 

comprovantes nos autos. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/07/CGC, intimo o requerente para regularizar referidas pendências, no 

prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo manifestação no 

prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 

991 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 28275-15.2017.811.0055

 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: MPP, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Certifico que, haja vista a petição de fls. 75/84 da requerente, 

considerando o disposto no art. 314 do CPC, em observância ao princípio 

do contraditório, intimo a requerida para se manifestar, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 298 de 723



 Cod. Proc.: 170057 Nr: 11184-14.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO ROSOLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XP INVESTIMENTOS E CORRETORA DE 

CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS, ASP AGENTES DE 

INVESTIMENTOS, JOSÉ LEÃO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT, Bernardo Amaral Botelho - OAB:98.988/RJ, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE - OAB:6358, Pedro Madureira de Pinho - 

OAB:156.853/RJ, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953/MT

 Certifico que, em razão da correspondência devolvida enviada ao 

requerido José Leão Portela, intimo a parte autora através de seu 

advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar endereço atualizado 

deste para intimá-lo da audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163448 Nr: 523-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL FERNANDO LOPES, NATAL DE JESUS 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, 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.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 125727 Nr: 4694-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, 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. 152, 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.: 157533 Nr: 6129-19.2013.811.0055

 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: VALDIR MOREIRA DA SILVA, EVANILDA RIBEIRO DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

75/77, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 105512 Nr: 4269-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA CARDOSO DE FREITAS

 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:

 Certifico, ante a interposição de exceção de pré-executividade de fls. 

retro, que nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

41/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

exequente a manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128654 Nr: 7547-94.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DE OLIVEIRA DAVI

 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 legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora para que 

diga acerca do oficio de fls. 159.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 185544 Nr: 3190-95.2015.811.0055

 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: LUIZ ANTONIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada da petição de fls. 93/94, nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo 

legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 261610 Nr: 26083-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PRIMAVERA DO LESTE-MT, HIANNE MAGNA 

GALANO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIARA SUELLEN FISCHER DA SILVA, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 
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OAB:19.369-O/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 do Oficial de Justiça (fl. 28), lavrada no dia 02/02/18.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126512 Nr: 5472-82.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA PINHEIRO ANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 184.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132439 Nr: 2299-16.2011.811.0055

 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: LIZETE TRAMARI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 169.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155994 Nr: 4603-17.2013.811.0055

 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: MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 264074 Nr: 27714-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, HELIO 

CLEMENTINO DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO, BRDU SPE 

PARQUE DA MATA LTDA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 

querendo, impugnar a contestação apresentada nos Autos, no prazo 

legal.

Raísa Ferreira Wanderley Wasconcelos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 264074 Nr: 27714-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA, HELIO 

CLEMENTINO DOS SANTOS, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO, BRDU SPE 

PARQUE DA MATA LTDA, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos 

Cozer - OAB:OAB/MT 23743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Popularn.º 27714-88.2017 (Cód. 264074)VISTOS, ETC.Trata-se de 

AÇÃO POPULAR c.c. Tutela Antecipada de Urgência/Liminar aviada por 

Maria Aparecida dos Santos Cozer em face do Município de Tangará da 

Serra, Fábio Martins Junqueira, Hélio Clementino dos Santos, Maria das 

Graças Souto, BRDU – SPE Parque da Mata Ltda. ambos qualificados nos 

autos, através da qual vindica, liminarmente, a suspensão dos Decretos 

nº. 345/2017 e 371/2017, que aprovou o loteamento Parque da Mata, 

[...].Destarte, INDEFIRO o pleito liminar, em decorrência da ausência de 

todos os elementos necessários para o deferimento da medida provisória 

vindicada.No mais, citem-se os Requeridos para, querendo, apresentarem 

resposta, no prazo legal (artigo 7º, inciso IV da Lei 4.717/1965).Decorrido 

o prazo e havendo manifestação, vista a parte autora para, querendo, 

impugnar e, após, manifeste-se o Ministério Público, vindo-me conclusos 

na sequência.Notifique-se a d. presentante do Ministério Público.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 4 de dezembro de 2017.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157600 Nr: 6193-29.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 
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causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º23 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.: 180651 Nr: 22591-17.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON RODRIGUES DA SILVA

 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º23 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.: 135608 Nr: 5775-62.2011.811.0055

 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: IVETE SALES DOS SANTOS

 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:

 Processo nº 5775-62.2011 (Cód. 135608)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, HOMOLOGO a planilha acostada ao 

feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 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.: 138606 Nr: 9027-73.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GRACIELI DO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º23 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.: 148532 Nr: 8424-63.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO INACIO TERRA, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º23 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.: 151809 Nr: 409-71.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º23 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.: 109352 Nr: 7976-32.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA VILMA MIETSCHIKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 1º23 de janeiro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 27720 Nr: 1251-32.2005.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELLA MENEGASSI DUTRA 

SANTANA - OAB:11125/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$19.902,50, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...]Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179350 Nr: 21416-85.2014.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL LEAL DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O, 

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$2.749,87, de acordo com o 

artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça:[...].Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 8261 Nr: 774-19.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE TAISE CAMPANELLI 

OHARA - OAB:MAT. 1.378.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ANTONIO ARALDI - 

OAB:50.831, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Processo nº 774-19.1999 (Cód. 8261)

VISTOS, ETC.

Recebo a emenda a inicial.

Por conseguinte, ante o teor da certidão de fl. retro, HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o 

Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.
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Tangará da Serra/MT, 23 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.: 139247 Nr: 9707-58.2011.811.0055

 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: BENJAMIM GREGORIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9707-58.2011 (Cód. 139247)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, constato que não houve a observância das 

disposições contidas no artigo 534, CPC/2015 in litteris:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o 

dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

Destarte, intime-se o autor para, querendo, emendar a petição de fls. 

99/100, observando o supracitado dispositivo legal no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de janeiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 7931-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS, KMP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPÁÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, SEDENI LUCAS 

LOCKS, KMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPÁÇÕES LTDA, AGRO 

AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT20495/A, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos,

Intimem-se as demais partes para que se manifestem sobre o depósito e a 

celebração de financiamento equivalente ao FRA, devendo a instituição 

financeira na hipótese de concordar com os valores depositados, indicar 

data e agência para a celebração de operação financeira equivalente aos 

termos do FRA, no prazo de 60 dias, devendo apresentar minuta para tal 

operação, no prazo de 30 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 239270 Nr: 6798-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER ROGERIO ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT

 Vistos,

Considerando-se o acordo entabulado entre as partes e que o veículo 

encontra-se em posse do requerente, não subsistem mais os motivos que 

fundamentaram a restrição de circulação do veículo objeto dos autos.

Assim, proceda-se o levantamento da restrição de circulação do veículo 

junto ao Sistema Renajud.

Na inexistência de demais requerimentos no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e as anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 27276 Nr: 516-96.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar a retirada da carta 

precatória expedida para a Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, para 

avaliação do bem penhorado, devendo, para tanto, comprovar o 

recolhimento das custas judiciais, e após a retirá-la, comprovar em 30 dias 

sua distribuição no juizo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118247 Nr: 8245-37.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRICA LUZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:MT 11094, FERNANDO CEZAR SANTOS REIS - OAB:22096/O, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Intimação do autor para providenciar a retirada da certidão expedida nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121485 Nr: 624-52.2010.811.0055

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

 PARTE AUTORA: IRIO BRAZ BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI, EDSON GOMES PESSOA, 

ADENIR JOSÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Vistos,

Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Irio Braz Brun em 

desfavor de Isac André Galli, Edson Gomes Pessoa e Adenir José Galli, 

objetivando o recebimento de valores concernente a contrato de locação 

de bens imóveis.

Contudo, em manifestação de fls. 158/161, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, com a abrangência dos 

processos n.º 05986-69.200.811.0055, 06601-59.2009.811.0055, 
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06024-81.2009.811.0055 e 10776-52.2016.811.0055, em razão disso, 

pugnaram pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Outrossim, considerando que já transcorreu a data para pagamento do 

valor acordado, intimem-se às partes para se manifestarem, pugnando 

pela extinção da execução pelo pagamento ou o prosseguimento do feito 

em caso de inadimplemento.

Translade-se cópia do termo de acordo de fls. 158/161 e da presente 

decisão aos autos n.º 05986-69.200.811.0055, 06601-59.2009.811.0055, 

06024-81.2009.811.0055 e 10776-52.2016.811.0055, consignando-se 

que, em caso de descumprimento, o crédito será cobrado junto aos 

presentes autos, conforme item 4.1. do acordo.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes pela 

parte devedora.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 223007 Nr: 12443-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA TEIXEIRA DE SANTANA MESQUITA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILENE NERES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão do 

oficial de justiça: CERTIFICO que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz 

de Direito da Quinta Vara Cível no dia 03/02/2018 às 10h40min dirigi ao 

endereço indicado e ali estando após as formalidades legais e de estilo 

NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DE JUCILENE NERES DE 

MIRANDA em razão de não trabalhar na empresa Mais Hotel, e segundo 

informações da senhora Elizandra e Juliana, a executada, foi demitida 

empresa e comentou no local que iria embora para o Estado de São Paulo, 

e não souberam dar maiores informações sobre o seu atual paradeiro. 

Assim sendo devolvo o presente mandado a secretaria da vara. Dou fé. 

Tangará da Serra, 05 de Janeiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 148338 Nr: 8218-49.2012.811.0055

 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: ANA PAIVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO 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: JOSE LIDIO A. SANTOS - 

OAB:20853-A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 8530-A, 

ROBERTA NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 Vistos,

Considerando-se que houve a baixa do gravame e o acordo homologado 

judicialmente não versa sobre a baixa de protestos, a qual cabe ao 

devedor, inviável o recebimento do pedido de cumprimento de sentença 

apresentado, ficando a mesma indeferida de plano.

Contudo, com fulcro no princípio da cooperação, sem prejuízo da intimação 

do requerido por seu patrono, intime-se o gerente da Unidade da 

instituição financeira localizada nesta Comarca, para que observada a 

quitação decorrente do acordo celebrado disponibilize ao autor a Carta de 

Anuência necessária para a baixa do protesto pendente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147503 Nr: 7302-15.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANDERLEI BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos.,

Ante a petição e documentos colacionados aos autos pelo exequente às 

fls.446/451, intime-se o executado para que encaminhe a autorização de 

transferência no endereço indicado à fl. 447, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovando-se nos autos o encaminhamento.

Aguarde-se os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias para 

manifestação das partes quanto ao encaminhamento da documentação 

solicitada.

Decorrizo do prazo, encaminhe os autos conclusos para extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170451 Nr: 11675-21.2014.811.0055

 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: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. L. CONSTRUTORA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Vistos.,

Diante da petição e documentos de fls. 245/257, oportunize-se 

manifestação das partes, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo da deliberação supra, certifique-se à Secretaria o eventual 

transito em julgado da sentença de fls. 239/241 ou interposição de 

recurso.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 239925 Nr: 7737-13.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UZIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Vistos,

Preceitua o artigo 524 do Código de Processo que o requerimento do 

pedido de cumprimento de sentença deverá ser instruído com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

Assim, intime-se a parte autora para sanar o vício, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 192631 Nr: 9025-64.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA 

CRIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARQUES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.,

Nos termos do artigo 335, inciso II, do Código de Processo Civil, designo 

nova data para audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de abril 

de 2018, às 14h30min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Expeça-se nova Carta Precatória, com o fim de proceder a citação da 

requerida e intimação para comparecimento em audiência de conciliação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181141 Nr: 23161-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GHEDIN, THIAGO SCHWANCK GHEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIELLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:OAB/MT 

21.664, ERNANI ORSO - OAB:16075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar de 

arresto dos bens pertencentes à requerida com o fim de assegurar a 

dívida. No entanto, INDEFIRO o pedido busca e apreensão por ausência de 

verossimilhança das alegações.Com fulcro no princípio da cooperação, 

oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT que 

colacione aos autos cópia da matrícula do imóvel descrito no contrato de 

fl. 30.Além disso, intime-se a parte autora para que informe a existência de 

eventual ação penal em andamento, concernente a prática de estelionato 

pela requerida em desfavor dos autores.Considerando que o endereço 

indicado pela parte autora à fl. 364 para tentativa de citação da requerida 

Cleni Bueno já fora alvo de tentativa de citação de Leni Antonielli da Silva, 

procedo diligência perante os sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça 

para tentativa de localização de endereço atualizado da requerida Cleni 

Bueno, com fulcro no princípio da cooperação.Proceda-se os atos de 

citação e intimação da requerida Cleni Bueno nos endereços obtidos 

perante os sistemas conveniados, bem como pelo endereço constante ao 

prontuário de fl. 195 e do Boletim de Ocorrência n.º 2015.155846 à fl. 

283.Outrossim, consigno que deverá o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado de arresto identificar eventuais terceiros 

interessados e/ou possuidores do arresto efetivado.Por fim, remetam-se 

os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, notadamente quanto ao tipo e classe da ação, bem como 

substituição do polo passivo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118385 Nr: 8373-57.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONERZINO FRANCISCO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17.555-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos,

Considerando-se que o executado já foi intimado por meio de seu patrono 

para o cumprimento da sentença (fls. 249), desnecessária sua intimação 

pessoal, ainda que pleiteada pelo exequente e ainda que útil para eventual 

penhora de bens, mas que por ora fica prejudicada ante o não 

recolhimento das diligências necessárias para o ato.

Outrossim, intime-se o exequente para que indique bens penhoráveis ou 

diligências no prazo de 60 dias para a localização e penhora de bens, sob 

pena do feito permanecer suspenso pelo prazo de 1 ano.

Certificado o decurso do prazo de 1 ano, remetam-se os autos ao arquivo, 

sem suspensão do lapso prescricional.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 232-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. DE LIMA & CIA LTDA-ME, FERNANDO 

GOMES DE LIMA, SEBASTIÃO GUEDES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO SEBASTIÃO GUEDES MACIEL NA PESSOA 

DO SEU ADVGADO PARA INFORMAR NOS AUTOS OS DADOS 

NECESSARIOS PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA, COMO SENDO CPF 

EM CASO DE PESSO FISICA, CNPJ EM CASO DE PESSOA JURIDICA, 

BANCO, NUMERO DO BANCO, AGENCIA , CONTA CORRNTE, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126449 Nr: 5385-29.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, BANCO JOHN DEERE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO LUIZ MORBINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Vistos.,

Considerando-se a concordância do exequente (fl. 409) com a 

impugnação do executado (fls. 406/407), reconheço o excesso de 

execução e, consequentemente, determino o levantamento do valor de R$ 

445,08 ao executado e do valor de R$ 4.162,90 ao exequente.

Procedido o levantamento, oportunize-se manifestação das partes pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 255526 Nr: 21064-25.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA AUGUSTA SANTANA, MARIA 

AUGUSTA BARBOSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Vistos.,

I - Oportunize-se manifestação do embargante acerca da petição de fls. 

64/71, no prazo de 15 (quinze) dias. Na oportunidade, deverá especificar 

e justificar as provas que pretende produzir e indicar os pontos 

controvertidos da demanda.

II - Posteriormente, intimem-se as embargadas para que especifiquem e 

justifiquem as provas que pretendem produzir e indiquem os pontos 

controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

III - Cumpridas as diligências, encaminhe os autos conclusos para 

saneamento ou eventual julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258063 Nr: 23249-36.2017.811.0055

 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): NAIR DE OLIVEIRA GONÇALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por Bradesco 

Administradora Consórcios Ltda. (fls. 31/33), contra a decisão nos autos 

em apreço (fl. 29), por entender que a referida decisão apresenta 

contradição/obscuridade.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 34), sem a 

apresentação de contrarrazões, vez que não angularizada a relação 

processual.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso em apreço, verifico que não assiste razão ao embargante, isto 

porque não há contradição/obscuridade na sentença em análise, 

pretendendo a recorrente, na verdade, com a interposição desse recurso, 

a reapreciação do mérito.

Outrossim, sustenta a embargante que procedeu a emenda a inicial dentro 

do prazo legal. Contudo, limitou-se a colacionar aos autos documentos 

idênticos aos instruídos com a peça exordial (fls. 12/13 e 27/28), os quais 

não demonstraram a mora do requerido, situação demonstrada na 

sentença de fl. 29.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271467 Nr: 2327-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA BIAZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Pan S/A em face Neuza Biazzotto, fundamentada no Decreto-Lei nº 

911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fl. 27).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 108907 Nr: 7554-57.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS HILGENBERG, SILVIA 

MARIA BRANDTNER HILGENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 Vistos,

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de pesquisa de 

veículos em nome dos executados via Renajud, a qual restou infrutífera.

Assim, intime-se o exequente para que indique bens penhoráveis, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 135255 Nr: 5419-67.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A - 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRI BRUN COMERCIAL DE CARNES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIS CAMPOS DEBONA - 

OAB:16902, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 

3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.,

Compulsando aos autos, verifica-se o não esgotamento das diligências 

para tentativa de localização de bens pertencentes ao executado, sendo 

certo que se faz necessário, inclusive, a realização de consultas perante 

os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na qual residem os 

executados, e nas demais que porventura possam ser encontrados bens 

em seu nome.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de fls. 164,postergando sua análise para 

após a comprovação de esgotamento das diligências para tentativa de 

localização de bens em nome do executado, notadamente certidões dos 

Cartórios de Registro de Imóveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60925 Nr: 2529-97.2007.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA - MULTICENTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROBERTO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166, Danielle Cristina Barbato da Silva - OAB:9504, 

KILZA CIUSTI GALESKI - OAB:OAB/8660, LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517-B/MT, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/MT, RAQUEL VIEGAS CARVALHO DE SIQUEIRA - 

OAB:11.975/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

SANCHES DA COSTA - OAB:12989/MT

 Vistos.,

Ante a inércia do exequente, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 

921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, 

período em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de 

eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164707 Nr: 2822-23.2014.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA ME, 

SOLANGE APARECIDA OLIVEIRA, Juliana Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Atente-se à Secretaria quanto ao cumprimento da determinação de fl. 123, 

uma vez que fora obtido endereço diverso do que consta dos autos junto 

ao SIEL - Sistema de Informações Eleitorais (fl. 125).

Outrossim, analisando detidamente aos autos, verifica-se que o exequente 

não comprovou a distribuição da Carta Precatória de fl. 84 direcionada a 

Comarca de Várzea Grande/MT.

Desse modo, indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que não 

foram esgotadas as tentativas de localização das requeridas, devendo o 

requerente comprovar a distribuição da Carta Precatória para a Comarca 

de Várzea Grande/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.

Na eventualidade de não comprovação da distribuição, defiro desde já a 

expedição de nova Carta Precatória para a Comarca de Várzea 

Grande/MT, com o fim de promover a citação das requeridas.

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260811 Nr: 25459-60.2017.811.0055

 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: MINERAÇÃO ITAIPÚ IND. COM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR JOSÉ SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se o pedido retro, renove-se o ato de citação, instruindo-o 

com cópia da certidão de fl. 132, devendo a Sra. Oficiala de Justiça 

atentar-se para o procedimento previsto no artigo 252 do Código de 

Processo Civil, justificando-se, inclusive, os fatos que ensejaram ou não a 

realização da citação por hora certa, caso tenha restado prejudicada a 

citação pessoal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131303 Nr: 1007-93.2011.811.0055

 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: PEDREIRA TANGARÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MOREIRA DE ALMEIDA 

VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, RUBIANE KELI MASSONI - 

OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, 

LOURENBERGUE ALVES JUNIOR - OAB:

 Vistos.,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que não há pedido de 

cumprimento de sentença, razão pela qual reputo prejudicada a análise 

das petições do requerido.

Desse modo, encaminhe os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, para fins de apuração de eventuais custas processuais, 

nos termos do Provimento n.° 12/2017/CGJ.

Após, arquivem-se o presente feito procedendo-se às baixas e as 

anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 20997 Nr: 147-73.2003.811.0055

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

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa - OAB:22274-O/MT, VINICIUS 

DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 [...] Destarte, acolho a impugnação apresentada pelo exequente e, com 

fulcro no artigo 873, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro a 

realização de perícia para nova avaliação do imóvel rural denominado 

Fazenda Delta II, 332,0156 hás, sob a matrícula n.º 5.174 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Brasnorte/MT.Diante disso, designo Fabiano André 

Petter, Engenheiro Agrônomo inscrito no CREA 12.050 VD/MT, com 

escritório profissional localizado na Avenida Alexandre Ferranoto, n.º 

1200, Distrito Industrial, UFMT, Sinop/MT, CEP 78557-267, telefone (66) 9 

9975-2325, e-mail petter.fabiano@gmail.com, para a realização de perícia 

nos autos.Ressalto que os contatos profissionais, o currículo e a 

documentação do perito se encontram em prontuário disponível para 

consulta em cartório.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172923 Nr: 14524-63.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDIBALDO KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, MAURICIO FERREIRA CAMPOS G DE PAULA - OAB:9456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 [...] Inicialmente, ressalto que o exequente utilizou-se dos meios 

necessários para a discussão dos encargos que entende indevido no 

contrato celebrado entre as partes, por meio do ajuizamento de embargos 

à execução n.º 14526-33.2014.811.0055 – Código n.º 172924 e ação 

revisional n.º 10276-59.2011.811.0055 - Código n.º 139764.Por outro lado, 

consoante o §2º do artigo 829 do Código de Processo Civil, a penhora 

recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem 

indicados pelo executado e aceitos pelo juiz.No caso dos autos, o 

executado ofertou o bem descrito na matrícula n.º 411 do Cartório de 
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Registro de Imóveis de Campo Novo do Parecis à penhora, servindo o 

Termo de penhora de fl. 83 como mera formalização da vontade do 

executado.Outrossim, em caso de substituição da penhora, o executado 

deverá cumprir as exigências previstas no §1º do artigo 847 do Código de 

Processo Civil, comprovando-se que lhe será menos onerosa e não trará 

prejuízo ao exequente, com a indicação de bens sujeitos à execução, fato 

que não se desincumbiu o executado.Consigna-se, ainda, que o 

executado possui três imóveis rurais e a penhora apenas recaiu sobre um 

deles, não havendo que se falar em única fonte de renda da família.Assim, 

rejeito a impugnação apresentada pelo executado e determino que se 

expeça Carta Precatória para avaliação e alienação do imóvel penhorado, 

nos termos do §2º do artigo 846 do Código de Processo Civil.Por fim, 

compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não efetuado o 

pagamento dos emolumentos da distribuição (fl. 79), razão pela qual 

determino a intimação do exequente para que comprova o pagamento, 

colacionando aos autos comprovante, no prazo de 15 (quinze) dias.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224291 Nr: 13598-14.2016.811.0055

 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: JARDIM ACAPULCO EMPREENDIMENTOS E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Compulsando aos autos, verifica-se que fora diligenciado junto aos 

sistemas Bacenjud (fl. 66), Renajud (fl. 67), Infojud (fl. 68) e SIEL (fl. 82), 

com o fim de obter endereço atualizado da parte requerida, todavia, as 

tentativas de citação restaram infrutíferas.

Contudo, indefiro diligências junto aos órgãos/autarquias/empresas 

indicadas à fl. 90, visto que as consultas perante os sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça já se mostram suficientes para a 

localização de dados da parte.

Desse modo, nos termos do artigo 256, inciso I, do Código de Processo 

Civil, defiro a citação por edital do requerido José Aparecido da Silva, pelo 

prazo de 20 (vinte) dias.

Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no artigo 257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a 

publicação do edital de citação, por intermédio do Diário de Justiça 

Eletrônico (DJe).

Decorridos os prazos de presunção de conhecimento da citação, fica 

desde logo nomeado curador daquele a Defensoria Pública do Estado do 

Mato Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, para apresentação das defesas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 23641-73.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ REIS FRANÇA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido cautelar antecedente de exibição de documentos 

ajuizada por Luiz Reis França Filho em desfavor de Ympactus Comercial 

Ltda., ambos qualificados no encarte processual.

Assevera o autor que realizou contrato junto com a requerida, todavia, 

não obteve acesso os valores investidos e os saldos de bonificação que 

lhe eram devidos.

Aduz que para promover a liquidação da sentença transitada em julgado 

nos autos da ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001 faz-se 

necessária a exibição de documentos que se encontram em posse da 

requerida.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente, apesar de a parte autora não ter colacionado aos autos a 

integralidade do acórdão, consta da parcialidade das cópias o dispositivo, 

no qual constata-se que atribuiu-se parcialmente provimento ao apelo, tão 

somente para distribuir os valores concertes a indenização por dano moral 

coletivo.

Com fundamento no artigo 396 e seguintes, ambos do Código de Processo 

Civil, DEFIRO A EXIBIÇÃO pretendida, devendo a parte requerida dar sua 

resposta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 398 do 

Código de Processo Civil.

Assim, CITE-SE a parte demandada no endereço indicado na inicial, bem 

como o seu advogado habilitado nos autos 0800224-44.2013.801.0001 

para que, querendo, conteste a ação no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante artigo 306 do Código de Processo Civil.

Consigna-se que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal deverá ser 

formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, em conformidade com o 

artigo 308 do Código de Processo Civil.

Outrossim, ante os documentos de fls. 14 e 80/81, concedo a parte autora 

os benefícios da assistência judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 

98, e seguintes do Código de Processo Civil, destacando-se que tal 

decisão poderá ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Por fim, determino que os documentos de fls. 80/81 sejam mantidos em 

pasta própria, ante o sigilo dos mesmos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149633 Nr: 9618-98.2012.811.0055

 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: NOEME DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI F. VILELA PLETSCH - 

OAB:16261-0, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Vistos,

Oportunize-se manifestação da parte requerida quanto a petição de fl. 

307, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 238731 Nr: 6152-23.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ARACI DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARACHISIO LISBÔA - 

OAB:OAB-BA 23.127

 Vistos,

Considerando-se as argumentações tecidas pelo perito às fls. 95/97, 

majoro o valor da perícia para R$ 1.850,00, em consonância com o §4º do 

artigo 2º da Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, ante a complexidade da demanda, fixo o prazo de 60 

(sessenta) dias para a entrega do laudo pericial.

Intimem-se as partes para que apresentem o contrato original, cuja cópia 

consta às fls. 52/53 dos autos, com o fim de subsidiar a realização da 

perícia nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, determino que à Gestora Judiciária toma as providências 

necessárias para a intimação da requerente para realização da colheita de 

material grafotécnico.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 [...] Inicialmente, considerando-se a concordância do exequente (fl. 142), 

homologo a avaliação do imóvel urbano sob a matrícula n.º 22.255 do 

Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT no valor de R$ 

730.000,00.Outrossim, indefiro o pedido de substituição de bens para 

penhora, uma vez que se trata de mero pleito de reconsideração, isto 

porque este Juízo já apreciou tal pedido liminar, com o seu respectivo 

indeferimento (fl. 140).Por outro lado, compulsando aos autos, verifica-se 

que o bem penhorado fora avaliado em R$ 730.000,00, ao passo que o 

valor da causa corresponde à R$ 363.376,73 (atualizado até 

16/02/2016).Não resta dúvida de que o valor do bem constrito ultrapassa o 

crédito do exequente apurado, contudo, tal circunstância não autoriza a 

declaração de excesso da penhora, como pretendido pelos 

executados.Ademais, o objetivo da execução é a satisfação do crédito 

exequente e a penhora deve preservar certa margem para que a garantia 

da execução seja efetiva, pois o crédito executado é atualizado 

diariamente, sendo que se decorreram dois anos desde o ajuizamento da 

ação e a última atualização do débito.Outrossim, nada obsta que a garantia 

da execução seja superior ao débito, ante a possibilidade de venda dos 

bens, na hasta pública, por valores inferiores a sua avaliação 

.Consigna-se que, concretizada a arrematação do bem em valor superior 

ao crédito exequendo, à quantia excedente será devolvida à parte 

executada.Além disso, a parte executada poderá substituir o bem 

penhorado, desde que seguida à ordem de preferência da penhora 

estabelecido no artigo 835 do Código de Processo Civil, o que importará no 

imediato levantamento da restrição e cessão dos atos de 

expropriação.Considerando-se a indicação de leiloeiro pelo exequente (fl. 

142), para promover os atos de arrematação do bem penhorado, nos 

termos do artigo 879, inciso II, do Código de Processo Civil, NOMEIO Araújo 

Leilões, com escritório sediado à Rua Custódio de Melo, n.º 630, Bairro 

Cidade Alta, Cuiabá/MT, CEP 78030-435, fone: (65) 99997-1717 e 

endereço eletrônico: araujoleiloes@gmail.com.[...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123671 Nr: 2695-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ 

BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 A/MT

 Vistos.,

Indefiro o pedido de remessa dos autos ao Contador Judicial para 

atualização da dívida, visto que se trata de mero cálculo aritmético, que 

deverá ser providenciado pela parte exequente.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18292 Nr: 767-22.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

LADIR FERNANDES DE OLIVEIRA - OAB:, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:OAB/DF 52.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.,

Preliminarmente à análise do pedido retro, oportunize-se manifestação das 

partes quando ao petição de fls. 558/559, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, transla-de cópias dos autos de leilão negativa aos autos n.° 

18291, 18289 e 18287 em apenso.

Após, encaminhe os autos conclusos para deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18289 Nr: 764-67.2002.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A/MT, WALLACE 

ELLER MIRANDA - OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.,

Inicialmente, ante a ausência de impugnações, homologo o laudo de 

avaliação elaborado às fls. 445/473.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se que foram 

realizadas cinco hastas públicas no imóvel penhorado aos autos, sendo 

elas em 2004 (fls. 120/121), 2005 (fl. 148) e 2009 (fls. 287 e 289).

Desse modo, considerando que restaram frustradas as cinco tentativas 

de hasta pública neste autos, bem como a realizada em setembro de 2017 

nos autos n.° 767-22.2002.811.0055 - Código n.° 18292, que envolve as 

mesmas partes, intime-se o exequente para que se manifeste sobre 

eventual adjudicação do bem pelo valor da avaliação, devidamente 

atualizado, ou requerida o que entender necessário para o regular e 

efetivo prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18287 Nr: 762-97.2002.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN, NEURI CARLOS 

HEEMANN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU TAMANHO - 

OAB:5.827, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.,

Inicialmente, ante a ausência de impugnações, homologo o laudo de 

avaliação elaborado às fls. 324/352.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se que foram 

realizadas quatro hastas públicas no imóvel penhorado aos autos, sendo 

elas em 2006 (fls. 99 e 111) e 2009 (fls. 184 e 188).

Desse modo, considerando que restaram frustradas as quatro tentativas 

de hasta pública nestes autos, bem como a realizada em setembro de 

2017 nos autos n.° 767-22.2002.811.0055 - Código n.° 18292, que envolve 

as mesmas partes, intime-se o exequente para que se manifeste sobre 

eventual adjudicação do bem pelo valor da avaliação, devidamente 

atualizado, ou requerida o que entender necessário para o regular e 

efetivo prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ás providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 18291 Nr: 766-37.2002.811.0055

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI CARLOS HEEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380/DF, WALLACE ELLER 

MIRANDA - OAB:22.524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.,

Inicialmente, ante a ausência de impugnações, homologo o laudo de 

avaliação elaborado às fls. 293/321.

Outrossim, preliminarmente à análise do pedido retro, oportunize-se 

manifestação das partes quando ao petição de fls. 282/289, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8767 Nr: 1368-33.1999.811.0055

 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): DIRCEU DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Ante o exposto, acolho os presentes embargos declaratórios para sanar 

a omissão contida na decisão, passando a fazer parte integrante da 

decisão de fl. 351 a seguinte redação:“[...] Compulsando detidamente aos 

autos, constata-se que a parte exequente envidou inúmeros esforços 

para a satisfação do crédito exequendo, notadamente as diligências 

perante o Bacenjud (fl. 284 e 321), Renajud (fl. 290), INDEA (fl. 297), 

Infojud (fls. 340/341) e INSS (fls. 361/364 e 342/344), sendo que todas 

restaram infrutíferas.Dessa forma, diante da ausência de bens 

penhoráveis para garantia da execução e da notícia de falecimento do 

executado, o exequente pugnou pela desistência da ação (fls. 

349/350).Consigo a inexistência de qualquer impugnação ao cumprimento 

de lavra da parte executada durante o curso do processo de execução 

até a homologação da desistência da ação, apenas petições que 

informavam o endereço do executado para intimação acerca dos atos 

processuais (fls. 328/332 355/356).Assim, reputo desarrazoado a fixação 

de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, vez que não 

houve atuação do patrono do executado no curso do processo, bem como 

a desistência fundou-se na inexistência de bens penhoráveis.[...] No mais, 

prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271173 Nr: 2144-66.2018.811.0055

 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: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rúbia Argenta Deon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de ajuizada por Rafael Netto M. Garcia ME em desfavor 

Rúbia Argenta Deon, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 16h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143465 Nr: 3004-77.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTELINO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 Vistos.,

 Atente-se à Gestora Judiciária quanto a prática de atos ordinatórios, 

oportunizando-se manifestação da parte contrária quanto a petição e 

documentos de fls. 172/174, bem como procedendo-se a vinculação dos 

valores depositados aos autos à fl. 61.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136371 Nr: 6624-34.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NERINA MARIA RIVALTA E 

SILVA, JULIANO JARDIM CAMPOS, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E 

SILVA, MARIA REGINA RIVALTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165/A-MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4945, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, MARCELO SALVI 

- OAB:40989, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Vistos,

Cuida-se de embargos de declaração interposto por Espólio de Nerina 

Maria Rivalta e Silva e outros (fls. 189/191), contra a decisão de fl. 192, 

por entender que a referida decisão apresenta omissão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 249), com a 

apresentação de contrarrazões do exequente (fls. 198/199).

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso em apreço, verifico que não assiste razão ao embargante, isto 

porque não há omissão na decisão em análise, pretendendo a recorrente, 

na verdade, com a interposição desse recurso, a reapreciação do mérito.

Outrossim, os executados, pretendem a reapreciação de matéria já 

preclusa, uma vez que a decisão de fl. 192 apenas determinou o 

cumprimento das determinações contidas na decisão de fl. 154, sendo 

certo que não houve irresignação dos executados quanto a esta decisão.

Ante o exposto, rejeito os presentes embargos declaratórios.

No mais, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 266027 Nr: 29208-85.2017.811.0055

 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: ALCIDES MANFRINATO JUNIOR, NILSEIA APARECIDA 
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MANCHINI SINHORETTO MANFRINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA MARTINS BEZERRA, Cícero Lopes 

Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Desse modo, considerando que a requerente possui condições de 

arcar com as custas e despesas processuais indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita.Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, determino o recolhimento das custas e despesas 

processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, inciso VII, 

da Lei Orgânica da Magistratura, sob pena de extinção da ação.Consigo 

que, nada obsta que, no prazo acima estipulado, a parte autora comprove 

a insuficiência de recursos para fins de concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita.Por fim, determino que os documentos de fls. 

46V/47 obtidos através da Receita Federal sejam mantidos em pasta 

própria, ante o sigilo dos mesmos.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2839 Nr: 1081-07.1998.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO 

COCCHI - OAB:17.923-A/MT, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.,

Compulsando aos autos, verifica-se que o mesmo encontra-se paralisado 

desde 12/09/2017 aguardando-se manifestação do exequente quanto a 

certidão negativa do Oficial de Justiça à fl. 296, razão pela qual determino 

a intimação pessoal do exequente, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Outrossim, considerando-se as reiteras tentativas infrutíferas para 

localização do veículo penhorado aos autos para proceder sua avaliação, 

o exequente deverá se manifestar expressamente quanto o interesse ou 

não na realização de demais atos para a localização do bem, sob pena de 

baixa da restrição veicular.

Em caso de desinteresse, deverá o exequente se manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, com a indicação de bens penhoráveis ou 

requerer diligências para a garantia da execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 259408 Nr: 24356-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS, GABRIEL DE 

CARVALHO DIAS, FLAVIO DE CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PECORARO - 

OAB:196.651/SP, PAULA MINARDI FONSECA - OAB:385.495/SP, PEDRO 

OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389.737/SP, 

PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - OAB:389737, 

RENATO FERNANDES COUTINHO - OAB:SP 286.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5MT 5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, FERNANDO NOVIS - OAB:OAB/RJ 172155, LETICIA BORGES 

POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA 

FERREIRA - OAB:OAB/RJ 59.384

 Vistos.,

Indefiro o pedido retro, vez que a audiência de conciliação designada nos 

autos da ação cautelar n.° 254178 não será realizada junto a este Juízo, 

mas, sim, junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Às providência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170151 Nr: 11327-03.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANELSO BALLOTIN, LAURA LUIZA 

FREGONESI BALLOTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ZUCONELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos,

Intime-se o exequente para promover o prosseguimento do feito, com a 

indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 18954 Nr: 1708-69.2002.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR AGNALDO PFITSCHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Atente-se o cartório para a prática de atos ordinatórios, intimando o 

executado para se manifestar quanto à cessão de crédito e quanto ao 

pedido de fls. 460/464.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11979 Nr: 1951-81.2000.811.0055

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

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR IECHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP, Daniela Gemio dos Reis Gonçalves - OAB:134.821SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Inicialmente, ressalto que, conforme consignado na decisão de fl. 359, 

eventuais requerimentos acerca de carta precatória deverão ser dirigidos 

ao Juízo Deprecado, uma vez a diligência será realizada na área de sua 

competência territorial.

Por outro lado, verifica-se que o exequente não fora intimado acerca da 

certidão negativa do Oficial de Justiça, a qual solicitou 

documentos/informações para a localização da área a ser avaliado, sendo 

certo que a Carta Precatória fora devolvido sem o seu cumprimento.

Assim, determino que se intime o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, colacionar aos autos levantamento topográfico, imagem aérea da 

área a ser avaliada, indicação de profissional para acompanhamento ou 

qualquer outra medida para auxiliar a localização do bem a ser avaliado.

Posteriormente, oficie-se à Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, 

renovando-se  a  exped ição  da  Car ta  P reca tó r ia  n . º 

3131-54.2017.811.0050, vez que devolvida sem oportunizar manifestação 

do exequente quando a certidão negativa do oficial de justiça.

Consigna-se que o exequente pugna pelas intimações dos atos 

processuais a serem realizados no Juízo Deprecado, notadamente quanto 

a data e hora da avaliação no imóvel, vez que providenciará medidas para 

a localização dos mesmos.

Outrossim, cabe à parte o acompanhamento dos atos processuais a 
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serem realizados perante o Juízo Deprecado e o peticionamento para 

sanar eventuais omissões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 144931 Nr: 4578-38.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX LEONARDO MOREIRA - 

OAB:13313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:17.210-A

 AUTOS: 144931

Vistos,

Tratam os autos de cumprimento de sentença movido por Max Leonardo 

Moreira em face de Companhia de Seguros Aliança dp Brasil S/A, 

objetivando o recebimento a título de honorários sucumbenciais no valor 

de R$ 12.346,77.

Intimada, a empresa executada apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença, sustentando excessividade do valor pleiteado, uma vez que 

os valores devidos a titulo de honorários equivaleriam a R$ 11.308,81.

Oportunizada a manifestação do executado este pugnou expressamente 

pelo levantamento dos valores já depositados, dando por quitado o débito.

È o breve relatório. Fundamento. Decido.

A impugnação deve ser afastada de plano, visto que visa a reapreciação 

de questão já esgotada pelos embargos de declaração de fls. 374, tendo 

em vista que a divergência entre os cálculos das partes decorre da 

utilização equivocada do executado do percentual de 10% para a 

apuração dos honorários, quando é certo que estes foram fixados em 

12%, conforme acórdão de fls. 366/369.

 Contudo, considerando-se que o exequente, expressamente, deu 

quitação da presente execução pelo montante já depositado 

voluntariamente nos autos, de rigor o reconhecimento da extinção da 

obrigação, apesar da improcedência da impugnação, mediante a imediata 

liberação dos valores ao exequente.

Ademais, satisfeita obrigação em razão da quitação dada pelo credor, só 

cumpre ao Estado Juiz apor ao seu crivo para determinar a extinção do 

feito, visto que atingida a finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.Eventuais 

custas finais pelo executado.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Às providências.

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 190196 Nr: 6785-05.2015.811.0055

 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 PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO LUIZ GAVA - 

OAB:MT 13.024

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada por Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face de Construtora Irmãos Lorenzetti, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Após diversas tratativas de acordo conforme fls. 965/994 as partes 

acordaram o valor que foi proposto pelo Ministério Público à fl. 989, sendo 

o referido valor pago pelo requerido que pugnou pela homologação de 

acordo e extinção do feito.

Em manifestação de fls. 994, o Ministério Público afirma que o valor foi 

devidamente depositado, requerendo a extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

 Sem honorários, visto que a parte autora da ação é o Ministério Público e 

custas remanescentes nos termos do artigo 90, §3º do Código de 

Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e após nada mais sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231914 Nr: 20807-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONI ROSA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos etc.,

Considerando-se o pedido retro, defiro a realização de diligências junto ao 

sistema Renajud, a qual restou infrutífera, conforme extrato anexo vez 

que inexistem veículos livre de ônus em nome da executada.

Por outro lado, compulsando aos autos, verifica-se o não esgotamento 

das diligências para tentativa de localização de bens pertencentes ao 

executado, sendo certo que se faz necessário, inclusive, a realização de 

consultas perante os Cartórios de Registros de Imóveis na Comarca na 

qual residem os executados, e nas demais que porventura possam ser 

encontrados bens em seu nome.

Assim, indefiro, por ora, a realização de diligência junto ao sistema Infojud, 

postergando sua análise para após a comprovação de esgotamento das 

diligências para tentativa de localização de bens em nome dos 

executados.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do CPC, pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo 

prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento 

pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

CPC, o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do 

§3º, do referido artigo, consignando que o prazo da prescrição 

intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do 

CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100482 Nr: 7554-91.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASF S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, DENNER MEDEIROS DE MOURA - OAB:14142/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRADEMIR VICENTE DE 

OLIVEIRA - OAB:5478/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, 

NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT, Ulisses Rabaneda dos Santos - 

OAB:OAB/MT 8.948

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado por Carlos Roberto 
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Mendes em face de Banco do Brasil S.A, todos qualificados, objetivando o 

recebimento por condenação em astreintes.

O executado devidamente intimado nãopagou o débito, motivo pelo qual foi 

deferida a constrição de ativos financeiros via Bacenjud (fl. 828).

O banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença 

que foi parcialmente acolhida e determinado a remessa do feito à 

Contadoria Judicial. Após elaboração do cálculo (fls. 853/855) o banco 

executado concordou com os cálculos e requereu a expedição de alvará 

dos valores excedentes (fl. 860/861)

Diante do silêncio do exequente, os cálculos foram homologados e 

determinado a expedição dos competentes alvarás (fl. 872).

 Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário. Decido.

O feito comporta imediato julgamento.

Ocorrendo o cumprimento integral da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz 

apor o seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do CPC, julgo extinto o presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.

Custas remanescentes pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 157228 Nr: 5843-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, RAMOS & 

PACHECO CONFECÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos,

Analisando detidamente a memória de cálculo juntada à fl. 168, tem-se a 

utilização de juros compostos para atualização do débito, do mesmo modo 

verifica-se que o cálculo de fls. 175/v° adiciona duas vezes os honorários 

do cumprimento de sentença e o valor da integralidade da dívida para 

soma das verbas sucumbenciais, ignorando o pagamento parcial de fls. 

169 e 172/vº e também os ditames do §2° do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.

Assim, intime-se o exequente para retificar os cálculos, no prazo de 15 

dias, atentando-se para utilização de juros simples.

Apresentada nova memória de cálculo, voltem-me os autos concluso para 

apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175682 Nr: 17652-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUÁRIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA PESSOA DO SEU ADVOGADO 

PARA EFETUAR O PAGAMENTO DOS HONORARIOS DO PERITO JÁ 

FIXADOS NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175872 Nr: 17837-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A, MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO BORGES ARCANJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:18441/O, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos.

Defiro a dilação pretendida pelo requerente à fl. 119, colacionando-se o 

prazo de 30 dias para prestação de contas da venda do veículo e o saldo 

obtido para fins de quitação do débito pela parte requerida.

Decorrido o prazo, renove-se intimação de ambas as partes para 

manifestação.

Após, voltem-me para apreciação.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 185452 Nr: 3132-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGUBERTO VIEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO 

E EDUCAÇÃO IPDE

 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: CASSIUS FERREIRA MORAES - 

OAB:OAB/DF34276

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do CPC, estabelece como prioritária a penhora 

de dinheiro e art. 854, caput, do CPC, possibilita a utilização de meios 

eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou aplicações financeiras, 

DEFIRO o pedido de penhora via BacenJud postulado pelo(s) exequente(s) 

em desfavor do(s) executado(s).

Considerando que a diligência restou frustrada, intime-se a parte 

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

indicar bens penhoráveis para prosseguimento da ação, sob pena de 

suspensão da ação, nos termos do § 1º do artigo 921, do Novo CPC.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

CPC/2015, suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, 

pelo prazo de 01 ano, período em que o prazo prescricional ficará 

suspenso, sem prejuízo de eventual impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos termos art. 921, § 2º, do CPC, 

o qual poderá ser desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do 

referido artigo, consignando que o prazo da prescrição intercorrente não 

mais conservar-se-á suspenso (art. 921, § 4º, do CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243443 Nr: 11544-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO SANTANA, APARECIDA AUGUSTA 

SANTANA, MARIA AUGUSTA BARBOSA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK IDALGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER - 

OAB:17870, FELIPE PELEGRINI - OAB:16064 OABMT, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO 

DA SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, 

Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Vistos,

Cuida-se de embargos de declaração interposto por Erick Idalgo da Silva 

(fls. 205/206), contra a decisão de fls. 194/195, por entender que a 

referida decisão apresenta omissão.

Os embargos foram interpostos tempestivamente (fl. 207), sem a 
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apresentação de contrarrazões pelos requerentes (fls. 215/220).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

O objeto dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou erro material existente na decisão 

judicial em sentido amplo (CPC, artigo 1022 e incisos).

No caso dos autos, verifico que este Juízo fora omisso no que concerne á 

análise do pedido de assistência judiciária gratuita, razão pela qual 

reconheço o vício sobre o ponto inexato.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão 

contida na decisão, com a análise do respectivo pedido.

A profissão exercida pela requerido fornece indícios de que o mesmo 

possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de 

seu sustento e/ou da família, possuindo, inclusive, vários veículos em seu 

nome, conforme consulta anexa realizada perante o sistema Renajud, cujo 

extrato segue anexo.

Desse modo, intime-se o requerido para que comprove que não possui 

condições de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do pedido de 

gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 99, §2º), no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo da deliberação supra, intimem-se as partes para que 

especifiquem e justifiquem as provas que pretendem produzir e indiquem 

os pontos controvertidos da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, dou-me por ciente do julgado do incidente de exceção de 

suspeição.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251896 Nr: 18250-40.2017.811.0055

 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: JOSE CARLOS MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatrys Castanheira - 

OAB:22874/O, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3.589-B OAB/MT, Patricia Aline 

Ramos Ferreira - OAB:7203 OAB/MT

 Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Deverá ainda o autor, no mesmo prazo, apresentar cópia legível do seu 

documento de identidade (RG).

Após, concluso para saneamento ou eventual julgamento do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258633 Nr: 23770-78.2017.811.0055

 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: TRANSPORTE GABOARDI LTDA - ME, TRANSPORTES 

RODOMARAJU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL KUMBUCA DE CEREAIS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FERLA - OAB:91.291/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Vistos.,

Considerando o teor da Portaria n.º 678/2017-PRES que estabeleceu o 

calendário forense para o exercício de 2018, notadamente a suspensão 

de expediente do dia 28 de março, redesigno nova data de audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de abril de 2018, às 16h00min (MT).

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 241035 Nr: 9161-90.2017.811.0055

 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: WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, luciano sales - OAB:

 Vistos.,

Considerando o teor da Portaria n.º 678/2017-PRES que estabeleceu o 

calendário forense para o exercício de 2018, notadamente a suspensão 

de expediente do dia 28 de março, redesigno nova data de audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 13h30min (MT).

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 263218 Nr: 27133-73.2017.811.0055

 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: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.,

Considerando o teor da Portaria n.º 678/2017-PRES que estabeleceu o 

calendário forense para o exercício de 2018, notadamente a suspensão 

de expediente do dia 28 de março, redesigno nova data de audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 18 de abril de 2018, às 13h00min (MT).

No mais, prossiga o feito em seus ulteriores termos.

Intime-se e se cumpra.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 265609 Nr: 28905-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINO ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Vistos.

Considerando o pleito da defesa do recuperando acostado às fls. 35/36, 

determino primeiramente que seja expedido ofício ao Diretor do CDP para 

que este providencie com URGÊNCIA a realização de uma avaliação 

médica pela equipe da Unidade Prisional, ou médico autorizado, para 

verificação da necessidade de prisão domiciliar ao condenado, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias.

Ademais, determino ainda que o Diretor do CDP informe se o recuperando 

está recebendo acompanhamento médico adequado, bem como, a 

medicação necessária para o tratamento de sua enfermidade, informando 

ainda, sobre a possibilidade de tratamento no próprio estabelecimento 

prisional ou através do Sistema Único de Saúde.

Após, manifeste-se novamente o Ministério Público.

NO MAIS, CUMPRA-SE NA ÍNTEGRA A DECISÃO DE FLS. 33-V.

Às providências cabíveis. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 105389 Nr: 4134-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Vistos.

 Constata-se dos autos o trânsito em julgado da decisão do agravo em 

recurso especial de fls. 495/500, que restabeleceu na íntegra a decisão 

de pronúncia do réu, diante disso, dê-se vista dos autos as partes para 

manifestarem-se nos termos do art. 422 e seg. do CPP.

Em seguida venham-me conclusos para deliberação e apontamento da 

solenidade de julgamento.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 133878 Nr: 3892-80.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES, 

DIOMEIRE DA COSTA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Diomeire da Costa Brito, Rg: 19666675 SSP MT Filiação: 

Maria Helena da Costa e Antonio José da Costa Brito, data de nascimento: 

06/06/1990, brasileiro(a), natural de Nova denise-MT, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Rua Paiaguas, 200-W, Bairro: Jd Araputanga, 

Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:DA SENTENÇA

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 3892-80.2011.811.0055.

 Código Apolo nº: 133878.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Marcelle Rodrigues da Costa 

e Faria, ofereceu denúncia em 20 de setembro de 2011 contra Diomeire da 

Costa, qualificada nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado 

no artigo 157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal e Paulo Henrique 

Rodrigues Lopes, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito 

capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Apurou-se, segundo a denúncia:

(...)

1º FATO

Consta do incluso inquérito policial registrado sob o nº. 359/2011 que, no 

dia 10 de abril de 2011, por volta de 00:30h, próximo a Creche Irmã 

Maristela, no Bairro Vila Horizonte, nesta cidade, DIOMERE, mediante grave 

ameaça, exercida por meio de simulação de arma de fogo e restrição de 

locomoção de liberdade de locomoção da vítima Adriano Feliciano de Melo, 

subtraiu para si, 01 CNH, 01 capacete marca taurus san marino, 01 

aparelho celular marca Nokia 5233 e R$ 40,00 (quarenta reais).

2º FATO

Consta do mesmo inquérito policial, que no dia 10 de abril de 2011, por 

volta das 13:00h, em um bar localizado na Vila Esmeralda, nesta cidade, 

PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES adquiriu, em proveito próprio, coisa 

que devia saber ser produto de crime, qual seja 01 celular marca Nokia 

5233, pela denunciada DIOMEIRE DA COSTA, pertencente à vítima Adriano 

Feliciano de melo. (fls. 05/07)

O réu Paulo Henrique Rodrigues Lopes foi preso em flagrante delito em 12 

de abril de 2011 (fls. 09 e seguintes), cuja prisão foi convertida em 

liberdade provisória em 20 de abril de 2011 (fls. 36/37), tendo o alvará de 

soltura sido cumprido em 21 de abril de 2011 (fls. 38).

O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva da ré 

Diomeire da Costa (fls. 40/42).

A peça inicial acusatória foi recebida em 10 de fevereiro de 2012, na 

forma colocada em Juízo, às fls. 43. No ponto, indeferiu-se o pedido de 

decretação da prisão preventiva da ré Diomeire da Costa.

O réu Paulo Henrique Rodrigues Lopes foi devidamente citado (fls. 49) e, 

às fls. 50, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à 

acusação.

A ré Diomeire da Costa foi devidamente citada (fls. 60) e, às fls. 61, por 

meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 70 e 78, com a oitiva da vítima Adriano Feliciano de Melo e da 

testemunha IPJC Arnaldo de Almeida Cardoso, conforme mídia de fls. 73. 

Nas mesmas solenidades foram decretadas as revelias dos réus.

O Ministério Público apresentou as derradeiras alegações às fls. 79/82, 

pugnando pela condenação da ré Diomeire da Costa pela prática delitiva 

previsto no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, e do réu Paulo 

Henrique Rodrigues Lopes nas penas do artigo 180, caput, do Código 

Penal.

A Defensoria Pública apresentou as derradeiras alegações às fls. 85/91 

verso, pugnando: I) no que diz respeito à acusada Diomeire da Costa, 

requer seja afastada a causa de aumento de pena referente ao emprego 

de arma, uma vez que não restou comprovada a sua incidência no delito 

de roubo; II) seja reconhecida em favor da acusada as atenuantes da 

confissão espontânea e menoridade relativa; III) com relação ao acusado 

Paulo Henrique Rodrigues Lopes requer seja reconhecida a prescrição do 

crime da receptação; IV) numa eventual condenação, pugna pela 

desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa, nos termos 

do artigo 180, § 3º, do Código Penal.

Por meio de carta precatória, inquiriu-se a testemunha Jobrail André da 

Silva (fls. 98/100).

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

Depois, como já acenado no relatório, a ré Diomeire da Costa responde 

pela prática, em tese, do crime de roubo circunstanciado e o réu Paulo 

Henrique Rodrigues Lopes responde pela prática, em tese, do crime de 

receptação. Logo, para uma melhor análise dos fatos, os crimes a eles 

imputados serão divididos em dois tópicos.

DO CRIME TIPIFICADO NO

 ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL

IMPUTADO À RÉ DIOMEIRE DA COSTA

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09 e seguintes), auto de 

apreensão (fls. 18), auto de avaliação (fls. 19), auto de entrega (fls. 20), 

boletim de ocorrência policial (fls. 22), auto de avaliação indireta (fls. 26), e 

pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Na Delegacia de Polícia, a ré Diomeire da Costa confessou a prática 

delitiva, aduzindo que:

“(...) pegou carona de motocicleta com a vítima, do qual não sabe o nome 

mas já conhecia de vista; Que, deu uma vontade de usar droga e resolveu 

assaltar o rapaz, colocando o dedo nas costas dele para simular que 

estivesse armada obrigou-o a lhe entregar o aparelho celular, e um 

capacete; Que não pegou o aparelho celular da vítima; Que, o aparelho 

celular a interroganda vendeu por R$ 100,00 (cem reais) para o Paulo”. 

(fls. 13/14)

Na seara policial, os policiais da ocorrência Arnaldo Almeida Cardoso e 

Jobrail André da Silva aduziram que “localizaram a autora do roubo, como 

sendo DIOMEIRE DA COSTA, que confessou o roubo”. (fls. 10/11)

 Inquirida judicialmente, a vítima Adriano Feliciano de Melo aduziu que foi 

abordado pela ré quando estava ligando a sua motocicleta, destacando 

que ela colocou algo nas suas costas – simulando uma arma de fogo - e 

disse que era um assalto e não era para ele reagir. Informou que a pegou 

o seu aparelho celular, capacete, documentos e dinheiro. Relatou que 

apenas fora recuperado o seu aparelho celular (mídia de fls. 73).

 O investigador de polícia Arnaldo de Almeida Cardoso ratificou, 

integralmente, o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, aduzindo 

que a ré confessou a prática delitiva (mídia de fls. 73).

O policial militar Jobrail André da Silva ratificou o depoimento prestado na 

Delegacia de Polícia, destacando que a ré confessou a prática delitiva 

(mídia de fls. 100).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 315 de 723



No ponto, as declarações das testemunhas foram firmes e harmônicas, de 

sorte que não há motivos para duvidar de sua veracidade.

No caso judicializado, mais do que depoimentos isolados, as declarações 

e a confissão da prática delitiva pela ré encontram-se em harmonia com as 

demais provas produzidas. Afinal, o produto do roubo, conforme já 

acenado, fora encontrado com a ré.

No mais, não há nos autos comprovação de que a vítima, utilizando-se de 

arma de fogo, praticou o roubo, razão porque deve ser extirpado o 

aumento de pena previsto no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código 

Penal.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de 

que a ré cometeu o crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código 

Penal.

DO CRIME TIPIFICADO NO

 ARTIGO 180, caput, DO CÓDIGO PENAL

RÉU PAULO HENRIQUE RODRIGUES LOPES

Analisando detidamente os autos, vislumbro a incidência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, considerando a pena in perspectiva. Vejamos:

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da Súmula 438 

do STJ, sou adepta ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto.

A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo Magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, sabe-se que será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem. Mesmo diante de uma possível sentença condenatória a ser 

proferida ante aos elementos probatórios contidos nos autos, entendo que 

o feito fora acometido pelo instituto da prescrição, sendo que não há como 

não se acolher a tese da prescrição antecipada arguida pela defesa nas 

derradeiras alegações.

 Com efeito, entre a data do recebimento da denúncia (10/02/2012, fls. 43) 

até a data da prolação desta sentença (05/12/2017), já transcorreu mais 

de cinco (05) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão da 

prescrição.

Nessa toada, considerando que a conduta tipificada nos autos (artigo 180, 

caput, do CP), possui pena de reclusão de um (01) a quatro (04) anos e 

multa, entendo que não existem elementos subjetivos e/ou objetivos aptos 

a sustentar uma pena acima de dois (02) anos de reclusão.

Assim, tendo como base a pena virtual que não ultrapassaria dois anos de 

reclusão, conclui-se que o prazo prescricional do delito restaria em quatro 

(04) anos (artigo 109, inciso V, do CP). Logo, julgamento, eventualmente 

de recurso e execução do julgado, ao fim seria totalmente inútil, pois, a 

prescrição retroativa ocorreria.

Desse modo, considerando o prazo prescricional atribuído à pena virtual 

acima descrita, qual seja, de quatro (04) anos, vislumbro que da data do 

recebimento da denúncia (10/02/2012, fls. 43) até a data da prolação 

desta sentença (05/12/2017), já transcorreu o prazo prescricional, sendo 

evidente a ocorrência da prescrição.

 Logo, vislumbro que houve o decurso do prazo prescricional, 

considerando a prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção 

da punibilidade do réu face à prescrição do jus puniendi com arrimo nos 

artigos 109, inciso V e 110, ambos do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que o 

Juiz, verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

 Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo.

.......

Tendo em vista que a prescrição é considerada matéria de ordem pública, 

deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 – SP, 6ª T, rel. Vicente 

Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme de Souza Nucci – 

Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido da data do 

recebimento da denúncia até a data da prolação desta sentença, há de 

ser reconhecida e declarada a prescrição em favor do réu.

 Por fim, importante registrar que o posicionamento jurídico da Promotora 

de Justiça Criminal desta Comarca não diverge desta Magistrada, razão 

porque deve ser reconhecida a prescrição virtual com relação ao crime de 

receptação.

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR como 

por condenado tenho a ré Diomeire da Costa, já qualificada nos autos, nas 

sanções do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

Pelas mesmas razões expostas, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado Paulo Henrique Rodrigues Lopes com fundamento no inciso V do 

art. 107 do Código Penal, reconhecendo a ocorrência da prescrição do 

crime de receptação.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE ROUBO – RÉ DIOMEIRE DA COSTA

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de 

reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A culpabilidade da acusada, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal.

 Seus antecedentes são bons, eis não consta na sua ficha de 

antecedentes criminais nenhuma sentença penal condenatória, conforme 

documento em anexo.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão 

considerados na dosimetria da pena.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais desfavoráveis, hei por 

bem fixar a PENA-BASE em quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias 

multa.

 Na segunda fase de fixação da pena, não verifico nenhuma agravante. 

Por outro lado, verifico as presenças das atenuantes da confissão da 

prática delitiva e da menoridade relativa. Todavia, a teor da Súmula 231 do 

STJ, MANTENHO a pena intermediária em quatro (04) anos de reclusão e 

dez (10) dias multa.

 Na terceira fase da fixação da pena, considerando a ocorrência da causa 

de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V (se o agente 

mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade), AUMENTO a 

pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o TOTAL DE CINCO (05) 

ANOS e QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO E TREZE (13) DIAS-MULTA, 

QUE TORNO DEFINITIVA, pela inexistência de circunstâncias outras que 

possam modificá-la.

 Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em treze (13) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo 

(1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (10/14/2011), que 

deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, 

considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do 

Código Penal.

Diante do total da pena privativa de liberdade aplicada, descabe falar em a 

concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade.

A ré Diomeire da Costa PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, eis que 

respondeu a ação penal em liberdade. Aliás, não vejo a necessidade de 

sua segregação preventiva e nem de aplicação de medidas cautelares, 

pois ausentes os requisitos legais e/ou desnecessária a aplicação de 

qualquer medida cautelar.

Custas pela acusada, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo de cinco 
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anos, pois se encontra assista pela Defensoria Pública.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

1ª Vara de Execuções Penais desta Comarca.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

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

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

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

Tangará da Serra, 05 de dezembro de 2017.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 268011 Nr: 30918-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334

 Autos nº: 30918-43.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 268011.

Vistos etc.

1. Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de março de 

2018, às 15h10min.

2. INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser interrogado.

 3. INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas na denúncia (fls. 08) e na resposta (fls. 72).

4. REQUISITE-SE o réu junto à Direção do estabelecimento penal onde se 

encontra custodiado para comparecimento à audiência.

5. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado do réu.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 08 de fevereiro de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000107-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA MARQUES FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Indefiro o pedido de bloqueio de ID 11717822, uma vez que 

sequer há determinação judicial para os reclamados fornecerem o 

medicamento requerido na inicial. Proceda-se a Secretaria a juntada do 

oficio do NAT, remetendo-se os autos conclusos, COM URGÊNCIA, para 

análise do pedido liminar. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Tangará da 

Serra-MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000269-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DE OLIVEIRA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se, a decisão de recebimento da inicial juntada no 

presente feito. Tangará da Serra, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000068-52.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI FELIX DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 11673649. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. 

Tangará da Serra, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010415-93.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO MORATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA OAB - MT0018690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PVC BRAZIL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES S/A (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

DELFIM SUEMI NAKAMURA OAB - PR23664 (ADVOGADO)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT0007963A-O (ADVOGADO)

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011201-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto OAB - MT0011466A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010719-29.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREM AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO OAB - GO0028772A (ADVOGADO)

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA RODRIGUES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos autos. 

Deverá a Sra. Gestora certificar se o postulante possui poderes na 

procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. Em 

caso positivo, expeça-se alvará de levantamento. Tendo em vista que o 

adimplemento da obrigação foi voluntário, após o levantamento, intime-se o 

reclamante para se manifestar no prazo de 10 dias. Caso nada mais seja 

requerido, presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo 

os autos tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012294-38.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se o decurso do prazo de manifestação do executado 

quanto ao bloqueio realizado no ID 11558948. Decorrido o prazo sem 

manifestação e somente nesta hipótese, DEFIRO o levantamento do valor 

bloqueado em favor do exequente. Após, caso nada mais seja requerido, 

presumir-se-á o adimplemento integral da obrigação, devendo os autos 

tornar à conclusão para extinção (art. 924, II, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMERSON RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BUENO DO PRADO OAB - MS16742 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos termos do art. 320 do CPC, faculto a parte reclamante, no 

prazo de 15 (quinze dias), emendar a inicial para juntar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome ou justificar (e comprovar 

documentalmente) qual a correlação existente com a pessoa que consta 

do comprovante de endereço juntado no Id 11736855, sob pena de 

indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321). Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-79.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA MARCELA DE SOUZA GODOI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, decorreu o prazo sem que a parte Executada promovesse a 

satisfação do débito. Intimo a Parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo Legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, bem como junte aos autos comprovante 

de residência em seu nome ou justificar ( e comprovar documentalmente) 

qual a correlação existente com a pessoa na qual se encontra o 

comprovante de endereço juntado aos autos , sob pena de indeferimento 

da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, bem como junte comprovante de 

residência em seu nome ou justifique ( e comprove documentalmente) qual 

a correlação existente com a pessoa que consta no comprovante de 

pagamento juntado nos autos, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 

320 e 321 do CPC de 2015). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, bem como junte comprovante de 

residência em seu nome ou justifique (e comprove documentalmente) qual 

a correlação existente com a pessoa que consta no comprovante juntado 

nos autos, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC 

de 2015). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A parte autora requer indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos não é possível 

inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do pedido. Pela 

narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na inexistência 
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de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência do contrato, 

se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A narrativa específica 

dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive para assegurar a 

defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 

não se admitindo alegações genéricas, como no presente caso. Assim, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para que apresente adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do 

pedido, bem como junte comprovante de residência em seu nome ou 

justifique (e comprove documentalmente) qual a correlação existente com 

a pessoa que consta no comprovante juntado nos autos, sob pena de 

indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015). Intime-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000196-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO APOLINARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, bem como junte comprovante de 

residência em seu nome ou justifique (e comprove documentalmente) qual 

a correlação existente com a pessoa que consta no comprovante juntado 

nos autos, sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC 

de 2015). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO WITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cuida-se de reclamação aforada no âmbito deste Juizado 

Especial da Fazenda Pública, onde a parte reclamante persegue a 

declaração de inexigibilidade da CDA nº 2017217762, ao argumento que 

não ocorreu o fato gerador descrito na citada certidão. De início, 

necessário tecer algumas considerações acerca do valor atribuído à 

causa pelo reclamante, que não obedeceu ao disposto no art. 292, II, do 

CPC e Enunciado nº 39 do FONAJE. Com efeito, conforme disciplina o 

referido dispositivo, o valor da causa quando se pretende questionar a 

validade do negócio jurídico, deve corresponder ao valor do ato ou da 

parte controvertida. A jurisprudência é iterativa no sentido de que, 

tratando-se de demanda em que se pretende a anulação de débito 

tributário, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico 

pretendido pela parte, que nessas situações coincide com o débito 

tributário inscrito: TJPE-0076671) AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO 

CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL A AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO 

FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALOR DA CAUSA. EMENDA. 

PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. EQUIPARAÇÃO AO VALOR 

DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 

CORREÇÃO DE OFÍCIO. A indicação do valor da causa é requisito de 

admissibilidade da petição inicial, a teor do que prescrevem os arts. 258, 

259, e 282, V, do CPC. O valor da causa cautelar não necessita guardar 

exata correspondência com o valor da causa principal, tendo em vista o 

objetivo distinto da tutela de urgência. Contudo, deve retratar o conteúdo 

econômico da pretensão deduzida em juízo, caso determinável. Objeto da 

ação cautelar é a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, cujo 

valor expressa o conteúdo econômico do provimento pleiteado. Tal valor 

coincide com o referente à ação principal, que tem por objeto a 

desconstituição da dívida tributária, sendo esta considerada, em julgado 

do STJ, como uma das hipóteses em que haveria identidade entre os 

valores. Sendo assim, seria correta a fixação do valor da causa 

correspondente ao valor total do crédito tributário que se visa a suspender 

na ação cautelar. A demanda principal tem conteúdo econômico certo e 

determinado, não podendo a parte atribuir à causa valor simbólico, com 

evidente finalidade de reduzir as custas da ação. Possibilidade, nestas 

circunstâncias, de ser determinada a correção do valor da causa de 

ofício. Manutenção da decisão recorrida. Agravo regimental conhecido e 

não provido. (Agravo Regimental em Cautelar Inominada nº 

0000411-10.2014.8.17.0000, 1ª Câmara de Direito Público do TJPE, Rel. 

Jorge Américo Pereira de Lira. j. 11.02.2014, unânime, DJe 18.02.2014). 

TJRS-0138993) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. APENSAMENTO. DESCABIMENTO. 

CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. DÉBITO TRIBUTÁRIO 

INSCRITO E DEVIDAMENTE ATUALIZADO. ART. 258 DO CPC. Inexiste 

conexão entre a execução fiscal e ação anulatória, pois, tirante às partes, 

nada mais têm em comum, sendo diversos os pedidos e causas de pedir, 

ocorrendo, também, diversidade de ritos, não existindo a menor 

possibilidade legal de julgamento simultâneo entre a ação ordinária e a 

execução, ausentes os requisitos do artigo 105 do CPC, razão pela qual é 

descabido o pretenso apensamento dos processos. O valor atribuído à 

ação anulatória deve corresponder ao débito tributário inscrito, 

devidamente atualizado, sendo este o pretenso proveito econômico da 

parte no caso. Inteligência do art. 258 do CPC. Precedentes do TJRGS e 

STJ. Agravo de instrumento a que se nega seguimento. (Agravo de 

Instrumento nº 70063485999, 22ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Carlos 

Eduardo Zietlow Duro. j. 06.02.2015). O reclamante pretende com a 

presente ação a declaração de inexigibilidade da citada CDA, no valor de 

R$ 58.001,00, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de 

honorários advocatícios e ressarcimento de despesas processuais. 

Partindo da premissa acima citada, verifica-se que só o valor objeto da 

CDA ultrapassa o teto estabelecido na Lei dos Juizados Especiais, que é 

de 60 salários mínimos (atualmente R$ 57.240,00). Assim sendo, o valor 

da causa supera o limite previsto no art. 2º da Lei 12.153/09, falecendo o 

Juizado Especial da Fazenda Pública de competência para processamento 

e conhecimento dos pedidos. Ressalto que, embora já tenha sido proferida 

decisão anterior pelo Juízo da 4ª Vara Cível declinando a competência 

para este Juizado Especial, não é o caso de suscitar conflito negativo de 

competência, tendo em vista que o fundamento para esta decisão que 

determina a devolução dos autos àquela unidade judiciária tem fundamento 

substancialmente diverso. Com efeito, naquela ocasião a d. magistrada da 

4ª Vara Cível considerou o valor da causa atribuído pelo reclamante como 

critério de aferição da competência. Nesta ocasião, porém, este Juízo está 

determinando a retificação do valor da causa, considerando o proveito 

econômico da medida perseguida pelo reclamante, que, como dito 

anteriormente, extrapola o limite do Juizado Especial da Fazenda Pública, o 

que justifica a devolução dos autos àquele Juízo. Ante o exposto, retifico 

o valor da causa, para que passe a constar o valor de R$ 58.001,00 e, 

nos termos do art. 1º, da Resolução nº 04/2014-TP, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para a 4ª Vara desta Comarca, devendo o feito ser 

novamente remetido àquela vara competente, com as cautelas e 

homenagens de estilo, forte no artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil. 

Providencie-se a retificação do valor da causa e remetam-se os autos à 4ª 

Vara Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior
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 Cod. Proc.: 108512 Nr: 7160-50.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FLORES MEDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDRE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- EPP, ANDREIA CHRISTIAN MAZETO, JADIR MONTEIRO FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:MT 10789, JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - OAB:3.079-A, MICHELLE 

ALVES DONEGA SILVEIRA - OAB:MT 7467-0, Thiago Alves Donegá - 

OAB:12034

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial que tramita perante o Juizado 

Especial desta Comarca, na qual figuram como exequente Luiz Carlos 

Flores Medina e como executados Randre Produtos Agropecuários Ltda, 

Andreia Christian Mazeto e Jadir Monteiro Fontoura, sendo o feito remetido 

para este juízo em razão da declaração de suspeição do douto colega.

 Após analisar com acuidade os autos, constato que existe um pleito de 

decretação de nulidade de todos os atos processuais acontecidos após o 

dia 13 de março de 2009 (fls.29), ou seja, depois de 08 (oito) anos de 

tramitação e após a prolação de decisões importantes e impactantes como 

a desconsideração da pessoa jurídica e a existência de constrição 

patrimonial.

 Pois bem, após analisar com acuidade os autos constato que os pedidos 

elaborados pelos devedores de fls. 192 e seguintes não merecem 

acolhida.

 O presente feito versa acerca de uma execução de título extrajudicial 

promovido inicialmente pelo credor Luiz Carlos Flores Medina, em face da 

devedora Randre Produtos Agropecuários Ltda, todos devidamente 

qualificados nos autos em epigrafe.

 A petição inicial recebeu o despacho inicial, que se encontra encartado à 

fls. 17 dos autos, no qual foi determinado o processamento do feito de 

acordo com o que dispõe o art. 53 da lei de regência.

 Ocorre que a secretaria antes mesmo da ocorrência da penhora já 

designou audiência de conciliação, solenidade na qual compareceu 

apenas a devedora como assegura o termo de fls. 29 dos autos.

 Como se pode observar, não há que se falar em nulidade alguma já que 

na realidade tentou-se desde o nascedouro do processo a composição 

amigável das partes, valendo destacar, o fato não causou prejuízo algum 

para os contendores, notadamente, para a parte devedora que desde 

esse momento (13/03/2009), já tinha ciência da execução que lhe era 

movida pelo credor, antes mesmo de ocorrer qualquer constrição em seu 

patrimônio.

 Além disso, não há que se falar em extinção do processo porque o 

credor deixou de comparecer para o citado ato processual, primeiro 

porque como visto, a princípio foi realizado em desacordo com a legislação 

de regência; segundo, porque o credor apresentou justificativa plausível 

para a sua ausência como se pode observar do requerimento de fls. 25/26 

e documentos de fls. 27/28; terceiro, porque esse foi o único ato 

processual em que ele não se fez presente, sendo evidente nos autos 

que o credor sempre se postou de forma ativa, não havendo espaço para 

lhe imputar nenhuma desídia, portanto, não merece a extinção do feito sem 

resolução do mérito; quarto, a credora, somente arguiu a nulidade em 

comento após 06 (seis) anos da realização do ato, que como registramos, 

ela se fazia presente.

 Sendo assim, com espeque nestes fundamentos indefiro o pedido de 

nulidade dos atos processuais ocorridos no processo.

 Quanto a penhora realizada, de igual modo entendo que ela ocorreu de 

forma escorreita e não merece reparos, já que não existe nos autos prova 

cabal de que o valor constrito se refere a verba salarial dos devedores.

 Sendo assim, ao feito deve ser aplicado o que dispõe o art.53 § 1º, da Lei 

9.099/95 que determina: Efetuada a penhora, o devedor será intimado a 

comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer 

embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

 Com efeito, determino a designação de nova audiência de conciliação nos 

moldes do citado dispositivo legal.

 Intimem-se as partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000106-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 
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firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11440348. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 
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concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS OLIVEIRA DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 
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SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS FIRMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinado o cancelamento do protesto descrito na inicial, 

alegando que não pactuou nenhuma negociação com a reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do 

pedido se consubstancia no fato da possível declaração de inexistência 

de débito e o indevido lançamento do nome do reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o lançamento do nome do 

requerente no banco de dados de serviços de restrição de crédito como o 

SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de restrição no campo da 

jurisprudência, como se vê, por exemplo, no julgamento do Agravo de 

Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em casos desta natureza, 

quando na maioria das vezes a atitude do credor se mostra precipitada, as 

consequências em detrimento do consumidor ou devedor são 

devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas suas relações 

comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua honra ou boa 

fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em casos de discussão judicial do 

débito, o credor está impedido de lançar o nome dos devedores no banco 

de dados de serviços de restrição de crédito. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao 

crédito gerar abalo de crédito, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Como consequência, advém a necessidade de deferimento da 

concessão da tutela de urgência neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

O fumus boni iuris está configurado pelo fato da possibilidade da 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome da 

reclamante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e o 

periculum in mora, vez que o citado registro pode causar prejuízos ao 

reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos citados serviços de 

restrição de crédito, certamente causará outros prejuízos de difícil 

reparação. O reclamante alega que nunca efetuou qualquer negociação 

com a empresa reclamada e que, em razão disso, a inclusão do seu nome 

nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito foi indevida. Levando 

em consideração o grande número de inscrições indevidas efetivadas 

pelas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços, 

na maioria das vezes decorrente de falhas em seus sistemas 

operacionais ou da utilização indevida dos documentos pessoais da vítima 

por terceiros de má-fé, soa verossímil a alegação do reclamante, aliado ao 

fato de que não seria possível lhe impor a produção de prova de fato 

negativo, devendo a prova da existência da negociação e da pendência 

do débito, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. 

Outrossim, se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e 

validade da negociação bem como a pendência do pagamento, a presente 

decisão poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a 

produzir efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas 

aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do Sr. 

Conciliador. Cite-se a reclamada e intimem-se as partes para 

comparecimento ao ato, facultando-se a representação por advogado e 

consignando que, caso não haja composição, será designada audiência 

de instrução e julgamento, ocasião na qual poderá a reclamada apresentar 

resposta escrita ou oral; caso não haja interesse das partes na produção 

de provas em audiência, deverá a reclamada sair da audiência de 

conciliação intimada a fim de apresentar contestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de revelia. Intime-se o reclamante, consignando no 

mandado que o não comparecimento pessoal à audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpram-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TAIRE DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANCANARO QUEIROZ OAB - MT0013393A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais e pedido de 

medida de urgência para que a reclamada seja compelida a retirar seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ao argumento que nada mais 

deve à reclamada, uma vez que adimpliu todas as suas obrigações. 

Decido. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 
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sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, é 

possível concluir pela presença dos requisitos para concessão da tutela 

de urgência. Os documentos juntados pela reclamante dão suporte as 

suas alegações, uma vez que demonstram a compra do produto informado 

na inicial (Id 11414379) e o pagamento de todas as parcelas vencidas até 

a presente data (Id 11611554 a 11611511). Assim, resta satisfatoriamente 

demonstrado, em juízo de rasa cognição, que efetivamente, já foi quitada a 

dívida que ensejou a negativação do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. De outro lado, não se pode olvidar que o lançamento 

do nome da reclamante no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido objeto de 

restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, no 

julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no seu crédito, nas 

suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos negativos na sua 

honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu que, em casos de 

discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o nome dos 

devedores no banco de dados de serviços de restrição de crédito. Com 

muito maior razão na situação em comento, em que já houve a extinção da 

obrigação do contrato em questão. O periculum in mora evidencia-se pelo 

fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar 

abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, prejuízos 

irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. 

Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a medida 

postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o débito for 

desconstituído na sentença, a reclamante terá suportado um prejuízo de 

grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela antecipada neste tocante, pois fosse a tutela concedida 

tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. A 

probabilidade do direito está configurada pelo fato de existir prova segura 

da extinção do débito em debate, e o periculum in mora, vez que o citado 

registro pode causar prejuízos ao requerente e, caso não seja excluído 

seu nome dos citados serviços de restrição de crédito, certamente 

causará outros prejuízos de difícil reparação. Por fim, verifico ausência de 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo, e até 

por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo aos bancos 

reclamados. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a medida de 

urgência a fim de determinar seja excluído o nome da reclamante dos 

registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL 

entre outros), com relação ao débito objeto da presente demanda, lançado 

pela empresa reclamada. Oficie-se conforme requerido. Recebo a petição 

inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a 

parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004221-95.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1004221-95.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Defiro o 

levantamento em favor da parte autora dos valores depositados pela 

requerida BRF S/A em cumprimento à tutela de urgência deferida 

inicialmente. Os depósitos estão identificados nos Id’s 11249888 e 

11545926 e se referem aos meses de dezembro/2017 e janeiro/2018. Para 

a expedição do alvará, observem-se os dados indicados na petição Id 

11191071. II. Intime-se a requerida BRF S/A para que doravante os valores 

sejam depositados na conta indicada pela parte autora no Id 11191071 

(conta corrente 73723-2, agência 0810, banco Sicredi, em nome de 

Fabiane Barth, CPF 885.003.811-91), e devidamente comunicados no 

presente feito. III. No mais, cumpra-se integralmente o despacho constante 

no Id 11300026. IV. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004236-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL ELGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DOMINGOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1004236-64.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Condiciono a 

análise do pedido constante no Id 11551827 ao depósito em juízo do valor 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao que foi adimplido do 

contrato que se pretende rescindir, ficando rejeitada a caução pretendida. 

II. Ressalto que ao final, em caso de eventual procedência dos pedidos 

iniciais, a multa devida poderá ser deduzida de tal valor e restituída ao 

autor. III. Realizado o depósito, retorne o feito concluso. Do contrário, 

aguarde-se a audiência designada. IV. Intime-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001906-31.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO MATILDE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO TORMES (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001906-31.2016.8.11.0045 Vistos etc. I. Para a realização 

da audiência de conciliação/mediação junto ao CEJUSC, designo o dia 

16/04/2018, às 09h30min. II. Expeça-se o necessário à citação e 

intimações, observando-se, no mais, os termos da decisão inicial. III. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117138 Nr: 7895-69.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDLL, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE ZAATREH CENTURION - 

OAB:21975, LEONARDO DE MATTOS - OAB:14561-B/MT, VINICIUS 

DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 117138.

Vistos etc.

As partes entabularam acordo, conforme se verifica na petição de f. 

104/105, estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido no presente feito e, em consequência, eliminar a 

presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Nos termos do artigo 90, §2º, do Código de Processo Civil, eventuais 

custas remanescentes deverão ser integralizadas na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada parte, ante a ausência de estipulação em 

sentido contrário, ficando suspensas em relação à exequente (justiça 

gratuita).

Diante do acordo firmado, fica revogada a prisão civil decretada às f. 

97/98. Expeça-se imediatamente alvará de soltura.

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

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117196 Nr: 7940-73.2015.811.0045

 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: BRUNO NICÁCIO DA CONCEIÇÃO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 5) Vistos etc. A parte autora declara que percebeu duas anotações 

negativas em seu CPF e declara que nunca fez negócios com a parte 

Requerida. A parte requerida em preliminar afirma que o documento de 

comprovação de endereço do Autor não é adequado (preliminar de inépcia 

da inicial por falta de documentos indispensáveis) e no mérito afirma que a 

contratação foi regular conforme telas de sistema contidos na defesa. 

Realizou-se audiência de instrução para a oitiva do Autor. Relatei. 

Fundamento e decido. Quanto à preliminar, temos que a petição inicial 

juntou outros documentos, além daquele mencionado pela defesa, 

ademais, o Autor é funcionário público e seu domicílio é, conforme a lei, o 

local de sua lotação. Assim, verificando os holerites juntados, bem como o 

boletim de ocorrência, temos que a preliminar deve ser imediatamente 

refutada. Ao mérito. Ao analisar os termos do processo, temos que a 

contestação não juntou um único documento que demonstrasse a 

regularidade da contratação. Veja-se que o despacho inicial de fl. 21, no 

item VII deferiu a inversão do ônus da prova com relação à existência e 

regularidade da contratação do serviço. E, ao verificar os termos da 

defesa, temos que não há nada mais do que a simples exibição de telas do 

próprio sistema de informática da Requerida. Não é ao menos possível 

visualizar o contrato assinado ou as cópias dos documentos pessoais e 

comprovante de residência que seriam do autor. Assim, ante a falta de 

comprovação, temos que a contratação, com relação ao autor, não é 

regular. E a falta de documentos indica que a Requerida agiu com 

imprudência, de tal sorte que não pode arguir em seu favor a condição de 

vítima de estelionato, mormente por não cumprir o mínimo necessário para 

resguardar o que se entende por cuidado objetivo. Passo a estabelecer o 

valor da indenização. No nosso sistema não há valor tarifado para cada 

situação, de tal sorte que depende de arbítrio do magistrado. Conforme 

jurisprudência estabelecida pelo TJMT em casos semelhantes (inclusive 

julgados dos Juizados Especiais), seguindo a mesma média, estabeleço o 

valor como razoável e proporcional em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o 

caso em apreço, especialmente considerando a condição das partes e a 

dinâmica dos fatos. Isto posto julgo a presente ação procedente, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC para o fim de 

determinar o cancelamento definitivo das cobranças apresentadas à fl. 20 

(neste ato, e com o fundamento acima, defiro a tutela provisória para 

determinar que a própria requerida retire os apontamentos negativos no 

prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00), bem como 

condenar a requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) cujos valores já estão atualizados até a data da 

publicação da sentença (e a partir de então, INPC e juros de 1% ao mês). 

Honorários pela requerida em favor da parte autora, que estabeleço em 

15% e obrigação de pagamento das custas pela requerida. Publicada em 

audiência na presença das partes.

6) Cumpra-se;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113534 Nr: 5815-35.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOLL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 

OPTICA E INFORMATICA LTDA-ME, FATIMA NOLL VILAS BOAS, BANCO 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico e dou fé que, impusiono o feito e intimo o douto procurador da 

parte requerida para que cumpra conforme decisão abaixo transcrita; I. 

Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”, fazendo constar como exequente EDMAR 

JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR e como executado BANCO DO BRASIL S/A.

 II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer.......

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103958 Nr: 767-95.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK DA CRUZ SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da petição, juntada 

nestes autos às fls. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 136436 Nr: 1401-23.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CORREIA DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 326 de 723



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PEREIRA DA SILVA, GESSI MENDES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B, VÂNIA FÁTIMA VIAN - OAB:54154/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 Intimação da parte autora para querendo impugnar a contestação juntada 

nestes autos às fls. 38/72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112429 Nr: 5153-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, 

RICARDO ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, para que o mandado seja encaminhado a Central de 

Mandados, é necessário que a parte autora providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, que deve ser feito pelo site 

arrecadacao.tjmt.jus.br, na aba "Diligência>Emissão de Guia de Diligência", 

mediante juntada de comprovante nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000301-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM LOPES 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):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo n. 1000301-79.2018.8.11.0045 Vistos etc. Trata-se de Ação 

Previdenciária de Aposentadoria Rural Híbrida proposta em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com pedido de concessão de 

tutela de urgência. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Conforme 

se extrai da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o 

deferimento da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que a tutela de urgência vindicada não encontra 

guarida neste momento. Isso porque, segundo a legislação de regência (§ 

3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 

do TRF da 1ª Região, a comprovação da atividade rural está adstrita à 

existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal. 

Assim, ainda que haja nos autos início de prova material do exercício do 

trabalho rural, há que se provar também pela prova testemunhal a 

condição de segurado especial. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de 

urgência postulada, sem prejuízo da reapreciação do pedido após a 

realização da audiência instrutória. Por outro lado, quanto ao rito de 

tramitação, é cediço que a presente ação demanda celeridade processual, 

eis que se pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a 

parte autora condições de subsistência. No entanto, a lei impõe 

obrigatoriamente a designação de audiência conciliatória, para que a ré 

possa oferecer a contestação e requerer as provas necessárias. No 

entanto, considerando que o instituto requerido já informou, por ofício, que 

não comparecerá ao ato, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no princípio da 

durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde já deixo 

designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/05/2018, às 

14h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme inteligência do art. 

183 do Código de Processo Civil, bem como para intimá-lo para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. Intime-se a parte 

autora. Cumpra-se. Às providências Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004550-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CARVALHO XIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004550-10.2017.8.11.0045. Vistos etc., Trata-se Ação 

Previdenciária com pedido de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. Inicialmente, defiro o 

processamento gratuito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem o caso, tenho que o pedido de concessão de tutela de urgência 

encontra guarida. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do Código 

de Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. No que 

tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias 

consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão 

das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 

depende dos seguintes períodos de carência: I – auxílio-doença e 

aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; (…) Percebe-se 

assim, a necessidade de preenchimento do requisitos: (i) da incapacidade 

para o trabalho; (ii) da qualidade de segurado; e (iii) do período de 

carência necessário. Quanto ao período de carência, verifico que a autora 

teve seu pedido administrativo negado na data de 20/09/2017 pelo motivo 

de não ter sido constatada, em exame realizado pela perícia médica do 

INSS, a incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. 

Ou seja, não foi contestada sua qualidade de segurada. Desta forma, ao 

menos neste juízo sumário de cognição, reputo preenchido tal requisito 

(fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Por outro lado, quanto à 

incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a 

plausibilidade do direito substancial invocado a revelar que a autora 

encontra-se acometida de patologia que a impede, nesse momento, de 

exercer o labor para o qual se encontrava habituada e apta. Isso porque, 

malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, segundo 

a qual restou demonstrada a inexistência de incapacidade laborativa, há 

atestados médicos e exames comprovando, em princípio, que ainda 

persistem os mesmos problemas de saúde e incapacidade. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que conceda o auxílio doença à parte autora, 

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

reais). a) O NOME DA SEGURADA: LUCINEIA CARVALHO XIMENES; b) O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO-DOENÇA; c) CPF: 008.413.429-11; d) A 

RENDA MENSAL ATUAL: NÃO CONSTA; e) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, 

VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado 

de duração do benefício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a 

contar da concessão da antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a 

fim de que a demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que 

este tempo será hábil para a realização dos atos processuais até a 

sentença. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo 

da presente. Antes, porém, de determinar a citação do Instituto requerido, 
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seguindo posicionamento doutrinário recente, DETERMINO a realização 

antecipada de perícia médica. Com efeito, para a realização da perícia 

médica, nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca 

Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), 

devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início 

dos trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso já não tenha feito, apresente quesitos e indique 

assistente técnico, caso queira. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se 

as partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE BATISTA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001045-11.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Expeça-se ofício 

ao gerente do executivo do INSS em Cuiabá-MT (EADJ) com o objetivo de 

cientificá-lo que o descumprimento das determinações impostas nas 

decisões Id’s 5813107 e 10507410 implicará em multa diária de R$ 100,00 

(cem reais), em configuração de crime de desobediência (art. 330 do CP), 

sem prejuízo do afastamento da autoridade recalcitrante do cargo público 

(art. 536, do Código de Processo Civil), configurando, ainda, improbidade 

administrativa (ar. 10, caput, da LIA). II. Instrua o ofício com cópia das 

decisões. III. No mais, certifique-se quanto à realização da perícia e, com a 

juntada do laudo, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem no 

prazo de 15 (quinze) dias. IV. Após, conclusos. V. Cumpra-se. Às 

providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003843-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON CALISTO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1003843-42.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Determino a 

imediata exclusão do documento anexado pela parte autora no Id 

10058805 (petição inicial em pdf), eis que seu conteúdo não guarda 

relação com o presente feito (se refere a outro contrato/processo). II. 

Defiro liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte requerida foi notificada 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição judicial do 

veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 9º, 

do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma requerida, observando-se o bem descrito na petição inicial 

constante no Id 10058660. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a 

parte requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco 

(5) dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação da mora. 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. Cinco dias após executada a 

liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo ser expedido ofício 

ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para o requerente ou a 

quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive 

de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte 

requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004304-14.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO NEVES MEINERZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004304-14.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, 

visto a demonstração documental da mora, pois a parte requerida foi 

notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos 

(artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição 

judicial do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do 

artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a 

efetivação da apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e 

depósito, na forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a 

parte requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco 

(5) dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação da mora. 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. Cinco dias após executada a 

liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo ser expedido ofício 

ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para o requerente ou a 

quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive 

de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte 

requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000341-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GRADE (EMBARGANTE)

LUCIMAR MORAIS ROTE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000341-61.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Apesar de os 

embargantes se intitularem como hipossuficientes, depreende-se dos 

autos que se tratam de agricultores buscando discutir uma relação jurídica 

de valor considerável (execução de 8.743,9 sacas de soja). II. Assim 

sendo, determino que os embargantes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovem a miserabilidade econômica aduzida, juntando documentos 

necessários para a prova de tal fato, sob pena de indeferimento do 
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benefício da justiça gratuita. III. Após, retornem conclusos. IV. Cumpra-se. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002489-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002489-79.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Expeça-se ofício 

ao gerente do executivo do INSS em Cuiabá-MT (EADJ) com o objetivo de 

cientificá-lo que o descumprimento das determinações impostas nas 

decisões Id’s 9159086 e 9855063 implicará em multa diária de R$ 100,00 

(cem reais), em configuração de crime de desobediência (art. 330 do CP), 

sem prejuízo do afastamento da autoridade recalcitrante do cargo público 

(art. 536, do Código de Processo Civil), configurando, ainda, improbidade 

administrativa (ar. 10, caput, da LIA). II. Instrua o ofício com cópia das 

decisões. III. No mais, intime-se o INSS para, querendo, manifestar sobre o 

laudo pericial (Id 11107938), no prazo de 15 (quinze) dias. IV. Após, 

imediatamente concluso para sentença. V. Cumpra-se. Às providências. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000209-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO MELO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZIANE KOCH OAB - MT0006167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000209-04.2018.8.11.0045. Vistos etc., Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. DETERMINO a realização 

antecipada de perícia médica. Nesse sentido: AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 

PERÍCIA ANTECIPADA. NÃO SENDO CONTUNDENTE A PROVA DOS 

AUTOS NO SENTIDO DE COMPROVAR, DE PLANO, A INCAPACIDADE 

LABORAL DA PARTE AUTORA, DEVE-SE PRESTIGIAR A DECISÃO DO 

JUIZ A QUO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DEVENDO SER 

DETERMINADA A REALIZAÇÃO ANTECIPADA DA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL COM NOVA ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

APÓS A PERÍCIA. (TRF-4 - AG: 78847720134040000 RS 

0007884-77.2013.404.0000, RELATOR: CELSO KIPPER, DATA DE 

JULGAMENTO: 12/03/2014, SEXTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: D.E. 

21/03/2014). Com efeito, para a realização da perícia médica, nomeio para 

atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Caso o perito aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da 

Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho 

da Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso já não tenha feito, apresente quesitos e indique 

assistente técnico, caso queira. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida 

Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que 

altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social, assim com base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intimem-se 

as partes sobre o resultado da perícia, podendo os assistentes técnicos 

eventualmente indicados pelas partes oferecerem seus pareceres, no 

prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 477, 

§1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000192-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA T. Z. MARTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000192-65.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, 

visto a demonstração documental da mora, pois a parte requerida foi 

notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos 

(artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição 

judicial do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do 

artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a 

efetivação da apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e 

depósito, na forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a 

parte requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco 

(5) dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação da mora. 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. Cinco dias após executada a 

liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo ser expedido ofício 

ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para o requerente ou a 

quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive 

de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte 

requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO ALVES CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000230-77.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, 

visto a demonstração documental da mora, pois a parte requerida foi 

notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos 

(artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição 

judicial do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do 

artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a 

efetivação da apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e 

depósito, na forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a 

parte requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco 

(5) dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação da mora. 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. Cinco dias após executada a 

liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo ser expedido ofício 

ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para o requerente ou a 

quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive 

de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte 
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requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000194-35.2018.8.11.0045

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:

TEREZA JUCOSKI PACHIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1000194-35.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Recebo a inicial e 

os documentos que a instrui. II. Defiro liminarmente a busca e apreensão, 

visto a demonstração documental da mora, pois a parte requerida foi 

notificada extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos 

(artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69). III. Determino a realização de restrição 

judicial do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do 

artigo 3º, 9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a 

efetivação da apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e 

depósito, na forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, cite-se a 

parte requerida para, em quinze (15) dias, contestar, ou, pagar em cinco 

(5) dias a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação da mora. 

(artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. Cinco dias após executada a 

liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (requerente), devendo ser expedido ofício 

ao DETRAN autorizando a transferência do veículo para o requerente ou a 

quem ele indicar, com baixa de quaisquer restrições existentes, inclusive 

de multas de trânsito, IPVA e outras taxas cuja obrigação é da parte 

requerida. VII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000345-98.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE CARVALHO DOURADO (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):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO N. 1000345-98.2018.8.11.0045 Vistos etc. 1. Trata-se de ação 

que visa a obtenção de aposentadoria por idade urbana, com pedido de 

concessão de tutela de urgência. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Conforme se extrai da dicção do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, para o deferimento da denominada tutela de urgência, 

imprescindível se mostra a demonstração de probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de 

concessão de tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Isso 

porque, dois são os requisitos exigidos pela Lei nº 8.213/91 em seu artigo 

48 para a obtenção da aposentadoria do trabalhador urbano por idade, 

quais sejam: a) cumprir a carência exigida em lei; e b) a idade mínima de 65 

(sessenta e cinco) anos, se homem, ou 60 (sessenta) anos, se mulher. O 

critério objetivo, ou seja, a idade mínima exigida, restou demonstrado nos 

autos, evidenciando que a autora (mulher) possui idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos - nascida em 11/03/1956 (Id 11607003). Por outro 

lado, exige o já citado artigo 48 da Lei nº. 8.213/91 a comprovação do 

período de carência mínimo, que, em resumo: a) Para os segurados 

inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como 

para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social 

Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e 

especial obedecerá à tabela inserida no artigo 142 da Lei 8.213/91 

(variante conforme o gênero e o tempo de trabalho urbano/rural), e 

segundo a qual, tendo a implementação das condições se dado a partir do 

ano de 2011, a carência é de 180 meses (contribuições); b) Para os 

segurados inscritos na Previdência Social Urbana após 24 de julho de 

1991, o prazo de carência mínimo será de 180 meses (contribuições), de 

acordo o artigo 25, inciso II, da Lei do plano de benefícios (com redação 

dada pela Lei nº 8.870, de 1994). Dessa maneira, para saber qual o 

número de meses/período de carência que deverá ser comprovado, 

necessário se faz a análise de 02 (dois) elementos: a) a data da inscrição 

na previdência social (se antes ou depois de 24 de julho de 1991); b) se 

antes, o ano de implementação das condições. Pois bem. No caso dos 

autos, denota-se que a parte autora se inscreveu/começou a contribuir 

para a previdência social em 01/03/1971 (conforme Id 11607003), 

portanto, antes de 24 de julho de 1991, razão pela qual é de ser 

observada a tabela inserida no artigo 142 da Lei 8.213/91. E, de acordo 

com referida tabela, considerando que a implementação das condições da 

autora (idade mínima) se deu após o ano de 2011, mister a comprovação 

do período de carência mínimo de 180 (cento e oitenta) 

meses/contribuições. Analisando o “Demonstrativo da Simulação do 

Cálculo do Tempo de Contribuição” emitido pelo próprio INSS e 

apresentado na petição inicial, verifica-se que a parte autora possui tempo 

de contribuição superior a 15 (quinze) anos, ou seja, superior a 180 

(cento e oitenta) meses. No que se refere à distinção feita pelo INSS 

quanto ao “total de carência em contribuições” e “total de carência 

doméstica em CTPS e outras”, resultando supostamente na 

desconsideração de período no qual não houve o recolhimento das 

contribuições pelo empregador, a jurisprudência é uníssona ao conferir ao 

empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições 

previdenciárias de seu respectivo empregado, sendo que a falta ou o 

atraso do recolhimento não pode ser tomada em prejuízo do empregado, 

parte hipossuficiente na relação. Portanto, não é legítimo que a autora 

suporte o ônus da desídia do empregador, até porque a competência para 

fiscalizar o recolhimento das contribuições sociais é do INSS, conforme 

dispõe o artigo 229, inciso I do Decreto n.º 3.048/99. 3. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS a 

implantação do benefício de aposentadoria por idade à parte autora, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem 

reais). a) O NOME DA SEGURADA: MARIA FRANCISCA DE CARVALHO 

DOURADO; b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE; 

c) CPF: 352.949.571-91; d) A RENDA MENSAL ATUAL: NÃO CONSTA; e) 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA 

INTIMAÇÃO DA DECISÃO, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Quanto ao rito de tramitação, é 

cediço que a presente ação demanda celeridade processual, eis que se 

pretende adquirir a aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora 

condições de subsistência. No entanto, a lei impõe obrigatoriamente a 

designação de audiência conciliatória, para que a ré possa oferecer a 

contestação e requerer as provas necessárias. No entanto, considerando 

que o instituto requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao 

ato, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com 

fundamento no princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, 

LXXVIII), desde já deixo designada audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17/05/2018, às 17h30min. Cite-se o Instituto requerido para que 

responda a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, 

ainda, para comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, 

rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica 

advertida, desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou 

intimar as testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), 

devendo a intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e 

juntada aos autos com 03 (três) dias de antecedência da data da 

audiência (art. 455, §1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas 

importará na desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a 

possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. A 

parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002761-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1002761-73.2017.8.11.0045. Vistos etc., Analisando o laudo 

pericial apresentado no Id 11302271, tenho que o pedido de concessão de 

tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai 

da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento 

da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, 

dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…) Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisitos: (i) da incapacidade para o trabalho; (ii) da 

qualidade de segurado; e (iii) do período de carência necessário. Quanto 

ao período de carência, verifico que a autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio doença até a data de 12/07/2016, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada, nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91. Verifico, ainda, que a autora teve seu novo 

pedido administrativo negado na data de 20/07/2017 pelo motivo de não ter 

sido constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a 

incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurado, restando, portanto, 

preenchido tal requisito. Quanto à incapacidade para o trabalho, tenho 

que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial 

invocado a revelar que a autora encontra-se acometida de patologias que 

a impedem de exercer o labor para o qual se encontrava habituada e apta. 

De acordo com a perícia realizada (Id 11302271), a parte autora está 

acometida de doença degenerativa, progressiva, irreversível, resultando 

em incapacidade total e permanente para o trabalho. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

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

(cem reais). a) O NOME DA SEGURADA: ANA MARIA DE OLIVEIRA; b) O 

BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO-DOENÇA; c) CPF: 035.626.191-38; d) A 

RENDA MENSAL ATUAL: NÃO CONSTA; e) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, 

VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado 

de duração do benefício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a 

contar da concessão da antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a 

fim de que a demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que 

este tempo será hábil para a realização dos atos processuais até a 

sentença. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo 

da presente, procedendo ainda sua citação para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do 

art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não 

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

fatos articulados pela requerente. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000244-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000244-61.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: VERA LUCIA MACEDO Vistos 

etc. I. Considerando os termos do Provimento n. 13/2013 CGJ, publicado 

no DJE nº 9017, página 6, CGJ, do dia 25 de março de 2013, editado com 

base nos arts. 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do 

Estado de Mato Grosso COJE-MT, que dispõe que nas Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valores equivalentes a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, determino o 

arquivamento provisório da presente execução. II. É que o referido valor 

recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, sem baixa no 

Cartório Distribuidor, sem extinção do feito e sem reconhecimento judicial 

de quitação da dívida. III. O processo poderá ser desarquivado quando o 

valor da presente execução ultrapassar o mínimo mencionado no item I, 

seja pela atualização, seja por soma com outra CDA, ou ainda na hipótese 

de reunião de processos contra o mesmo devedor. IV. O arquivamento do 

processo não afasta a incidência de atualização monetária e juros de 

mora do crédito exequendo. V. Intime-se a Fazenda Pública, destacando 

que o presente arquivamento provisório não está sujeito a recolhimento de 

custas. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000331-17.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. ROSA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000331-17.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: A. J. ROSA - ME Vistos etc. I. 

Considerando os termos do Provimento n. 13/2013 CGJ, publicado no DJE 

nº 9017, página 6, CGJ, do dia 25 de março de 2013, editado com base 

nos arts. 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do 

Estado de Mato Grosso COJE-MT, que dispõe que nas Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valores equivalentes a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, determino o 

arquivamento provisório da presente execução. II. É que o referido valor 

recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, sem baixa no 

Cartório Distribuidor, sem extinção do feito e sem reconhecimento judicial 

de quitação da dívida. III. O processo poderá ser desarquivado quando o 

valor da presente execução ultrapassar o mínimo mencionado no item I, 

seja pela atualização, seja por soma com outra CDA, ou ainda na hipótese 

de reunião de processos contra o mesmo devedor. IV. O arquivamento do 

processo não afasta a incidência de atualização monetária e juros de 

mora do crédito exequendo. V. Intime-se a Fazenda Pública, destacando 

que o presente arquivamento provisório não está sujeito a recolhimento de 

custas. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000330-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO LOCADORA LUCAS DO RIO VERDE LTDA - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000330-32.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: AUTO LOCADORA LUCAS DO 

RIO VERDE LTDA - ME Vistos etc. I. Considerando os termos do 

Provimento n. 13/2013 CGJ, publicado no DJE nº 9017, página 6, CGJ, do 

dia 25 de março de 2013, editado com base nos arts. 31 e 39 do Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso COJE-MT, 

que dispõe que nas Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valores 

equivalentes a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT, determino o arquivamento provisório da presente 

execução. II. É que o referido valor recomenda o arquivamento da ação de 

execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sem extinção do feito 

e sem reconhecimento judicial de quitação da dívida. III. O processo poderá 

ser desarquivado quando o valor da presente execução ultrapassar o 

mínimo mencionado no item I, seja pela atualização, seja por soma com 

outra CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra o mesmo 

devedor. IV. O arquivamento do processo não afasta a incidência de 

atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo. V. Intime-se 

a Fazenda Pública, destacando que o presente arquivamento provisório 

não está sujeito a recolhimento de custas. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000253-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RIVELINO ZANOLLI DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000253-23.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: DOUGLAS RIVELINO ZANOLLI 

DOS SANTOS Vistos etc. I. Considerando os termos do Provimento n. 

13/2013 CGJ, publicado no DJE nº 9017, página 6, CGJ, do dia 25 de 

março de 2013, editado com base nos arts. 31 e 39 do Código de 

Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso COJE-MT, 

que dispõe que nas Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valores 

equivalentes a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato 

Grosso – UPF-MT, determino o arquivamento provisório da presente 

execução. II. É que o referido valor recomenda o arquivamento da ação de 

execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sem extinção do feito 

e sem reconhecimento judicial de quitação da dívida. III. O processo poderá 

ser desarquivado quando o valor da presente execução ultrapassar o 

mínimo mencionado no item I, seja pela atualização, seja por soma com 

outra CDA, ou ainda na hipótese de reunião de processos contra o mesmo 

devedor. IV. O arquivamento do processo não afasta a incidência de 

atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo. V. Intime-se 

a Fazenda Pública, destacando que o presente arquivamento provisório 

não está sujeito a recolhimento de custas. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000246-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA MARA FERREIRA LOUREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000246-31.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: ELIZA MARA FERREIRA 

LOUREDO Vistos etc. I. Considerando os termos do Provimento n. 13/2013 

CGJ, publicado no DJE nº 9017, página 6, CGJ, do dia 25 de março de 

2013, editado com base nos arts. 31 e 39 do Código de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso COJE-MT, que dispõe que 

nas Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valores equivalentes a 

15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, 

determino o arquivamento provisório da presente execução. II. É que o 

referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

sem baixa no Cartório Distribuidor, sem extinção do feito e sem 

reconhecimento judicial de quitação da dívida. III. O processo poderá ser 

desarquivado quando o valor da presente execução ultrapassar o mínimo 

mencionado no item I, seja pela atualização, seja por soma com outra CDA, 

ou ainda na hipótese de reunião de processos contra o mesmo devedor. 

IV. O arquivamento do processo não afasta a incidência de atualização 

monetária e juros de mora do crédito exequendo. V. Intime-se a Fazenda 

Pública, destacando que o presente arquivamento provisório não está 

sujeito a recolhimento de custas. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000371-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO FERREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000371-96.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: IVALDO FERREIRA DOS 

SANTOS Vistos etc. I. Considerando os termos do Provimento n. 13/2013 

CGJ, publicado no DJE nº 9017, página 6, CGJ, do dia 25 de março de 

2013, editado com base nos arts. 31 e 39 do Código de Organização e 

Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso COJE-MT, que dispõe que 

nas Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valores equivalentes a 

15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, 

determino o arquivamento provisório da presente execução. II. É que o 

referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

sem baixa no Cartório Distribuidor, sem extinção do feito e sem 

reconhecimento judicial de quitação da dívida. III. O processo poderá ser 

desarquivado quando o valor da presente execução ultrapassar o mínimo 

mencionado no item I, seja pela atualização, seja por soma com outra CDA, 

ou ainda na hipótese de reunião de processos contra o mesmo devedor. 

IV. O arquivamento do processo não afasta a incidência de atualização 

monetária e juros de mora do crédito exequendo. V. Intime-se a Fazenda 

Pública, destacando que o presente arquivamento provisório não está 

sujeito a recolhimento de custas. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000416-03.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO CALDEIRA BARRA OAB - 063.009.626-01 (PROCURADOR)

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO GONCALVES (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000416-03.2018.8.11.0045 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE PROCURADOR: 

FLAVIO CALDEIRA BARRA EXECUTADO: ADRIANO GONCALVES Vistos 

etc. I. Considerando os termos do Provimento n. 13/2013 CGJ, publicado 

no DJE nº 9017, página 6, CGJ, do dia 25 de março de 2013, editado com 

base nos arts. 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do 

Estado de Mato Grosso COJE-MT, que dispõe que nas Execuções Fiscais 

Estaduais e Municipais de valores equivalentes a 15 (quinze) Unidades 

Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, determino o 

arquivamento provisório da presente execução. II. É que o referido valor 

recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, sem baixa no 

Cartório Distribuidor, sem extinção do feito e sem reconhecimento judicial 

de quitação da dívida. III. O processo poderá ser desarquivado quando o 

valor da presente execução ultrapassar o mínimo mencionado no item I, 

seja pela atualização, seja por soma com outra CDA, ou ainda na hipótese 

de reunião de processos contra o mesmo devedor. IV. O arquivamento do 

processo não afasta a incidência de atualização monetária e juros de 

mora do crédito exequendo. V. Intime-se a Fazenda Pública, destacando 

que o presente arquivamento provisório não está sujeito a recolhimento de 

custas. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001535-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A M DE SOUZA PROMOCOES - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001535-33.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Cuida-se de 

pedido de desistência da ação. Como não houve o oferecimento de 

contestação, desnecessário o consentimento da parte requerida para a 

desistência. A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não 

impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59). II. ASSIM, nos termos e 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação, e, por corolário, EXTINGO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. III. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes 

do artigo 90 do Código de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao 

pagamento das custas e despesas processuais. IV. Incabíveis os 

honorários advocatícios, já que a desistência ocorreu antes da citação, 

vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos advogado do réu (STJ-1ª 

Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 93/199, 113/137, JTA 

45/177). V. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo. VI. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000102-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. 2. Forte no artigo 334, §4º, II, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. 3. Cite-se a parte ré para 

que, no prazo de trinta (30) dias, apresente resposta escrita, 

acompanhada de documentos e especificando as provas que pretende 

produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, advertindo-a dos efeitos 

advindos da revelia, quando e se aplicáveis. 4. Após, manifeste-se a parte 

requerente sobre a contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificando as provas que pretende produzir, inclusive eventual 

rol de testemunhas, se ainda não as tiver indicado. 5. Para prova oral, 

inclusive depoimento pessoal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia ____/____/____, às ____:____ horas. 6. Intime-se 

pessoalmente a parte autora de que sua ausência implicará na presunção 

de confissão dos fatos contra ela alegados, caso não compareça ou, 

comparecendo, se recuse a depor. 7. Cabe ao(a) advogado(a) da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele(a) arrolada do dia, da hora e do 

local da audiência designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do 

CPC. 8. Expeça-se o necessário. 9. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000429-02.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000429-02.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: CICERO SOUSA COSTA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A. Vistos. 1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada”, 

ajuizada pelo(a) autor(a) em face do(a) requerido(a), ambos acima 

qualificados, contendo pedido de concessão de tutela antecipada para 

retirar o nome do(a) autor(a) de cadastros de inadimplentes. 2. É o breve 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de urgência, regida pelo art. 300 

do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e (b) perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, em 

juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito está satisfatoriamente 

evidenciada nos documentos anexados ao pedido inicial, de onde se 

verifica a existência de registro(s) de inadimplência em nome do(a) 

autor(a) perante o(s) Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como, diante de 

uma alegação de inexistência de relação contratual onerosa. O perigo de 

dano, por sua vez, é evidente, pois é de todo sabido que são funestos os 

efeitos de se ter o nome negativado nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo certo que isso impede o consumidor até 

mesmo de receber talonários de cheques, movimentar contas bancárias 

ou renová-las. E sobreviver sem crédito no mundo atual, ou mesmo tendo 

este abalado, é algo que em muito dificulta as transações comerciais, 

causando sobrelevados constrangimentos ao consumidor, quiçá de ordem 

moral. Sendo assim, diante da presença dos requisitos inerentes às 

medidas de urgência neste juízo sumário de cognição, além da ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, e considerando, ainda, a 

principiologia que ilumina a matéria de defesa do consumidor, inclusive 

com previsão de inversão do ônus da prova, tenho que a concessão da 

liminar postulada é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido liminar veiculado inicialmente, para o fim de determinar que o 

requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, retire o nome da parte 

autora dos cadastros de órgãos de restrição de créditos, relativamente ao 

débito discutido na presente demanda, sob pena de multa diária. 4. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 17/04/2018, às 14:30 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 
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poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 8. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita ao autor, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se 

o necessário. 10. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 08 de 

Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito 

(Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000435-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO SOARES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000435-09.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: SIMAO SOARES DA SILVA NETO REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A Vistos. 1. Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela 

Antecipada”, ajuizada pelo(a) autor(a) em face do(a) requerido(a), ambos 

acima qualificados, contendo pedido de concessão de tutela antecipada 

para retirar o nome do(a) autor(a) de cadastros de inadimplentes. 2. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A tutela de urgência, regida pelo 

art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) probabilidade do direito e 

(b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em 

análise, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito está 

satisfatoriamente evidenciada nos documentos anexados ao pedido inicial, 

de onde se verifica a existência de registro(s) de inadimplência em nome 

do(a) autor(a) perante o(s) Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como, 

diante de uma alegação de inexistência de relação contratual onerosa. O 

perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois é de todo sabido que são 

funestos os efeitos de se ter o nome negativado nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, sendo certo que isso impede o consumidor 

até mesmo de receber talonários de cheques, movimentar contas 

bancárias ou renová-las. E sobreviver sem crédito no mundo atual, ou 

mesmo tendo este abalado, é algo que em muito dificulta as transações 

comerciais, causando sobrelevados constrangimentos ao consumidor, 

quiçá de ordem moral. Sendo assim, diante da presença dos requisitos 

inerentes às medidas de urgência neste juízo sumário de cognição, além 

da ausência de perigo de irreversibilidade da medida, e considerando, 

ainda, a principiologia que ilumina a matéria de defesa do consumidor, 

inclusive com previsão de inversão do ônus da prova, tenho que a 

concessão da liminar postulada é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido liminar veiculado inicialmente, para o fim de determinar 

que o requerido, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, retire o nome da 

parte autora dos cadastros de órgãos de restrição de créditos, 

relativamente ao débito discutido na presente demanda, sob pena de multa 

diária. 4. Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 17/04/2018, às 

13:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. 

Intime-se o autor na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o 

réu (art. 334, caput), consignando-se no mandado que o prazo para 

oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se 

delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) 

autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente 

as deliberações supra, remetam-se os autos ao CEJUSC com 

antecedência mínima de 02 (dois) dias, nos termos do art. 3º da ordem de 

serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As partes devem comparecer no CEJUSC 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, do CPC), facultando-se a constituição de representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10º, do CPC). Consigno, por oportuno, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do 

CPC). 8. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, na forma do 

artigo 98 e seguintes do CPC. 9. Expeça-se o necessário. 10. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 08 de Fevereiro de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000204-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN RIBEIRO TOSTA MIGUEIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS OAB - MT14738/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1000204-79.2018.8.11.0045 

AUTOR: ELLEN RIBEIRO TOSTA MIGUEIS RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO 

RIO VERDE Vistos. 1. A parte autora, acima identificada, ingressou com a 

presente “ação ordinária com pedido liminar c/c danos morais” em 

desfavor da parte requerida acima identificada, aduzindo, em síntese, que 

prestou concurso para o cargo de professor de língua portuguesa (edital 

001/2015), para cadastro reserva com 20 vagas classificatórias, ficando 

posicionada na 3ª colocação, cuja homologação do resultado se deu em 

23.02.2016; que até a presente data não foi nomeada para o cargo; que a 

requerida vem realizando processos seletivos simplificados para o mesmo 

cargo e, consequentemente, nomeando de forma precária os aprovados 

nesses certames, frustrando direito da parte autora. Pede, em sede de 

tutela de urgência, a imediata nomeação da parte autora, em caráter 

efetivo, no cargo para o qual foi aprovada. Juntou documentos. 2. A tutela 

de urgência, regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, exige (a) 

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

processo e (c) a não irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência 

antecipada. No caso em análise, neste juízo de cognição sumária, a 

probabilidade do direito não está satisfatoriamente evidenciada nos 

documentos acostados ao pedido inicial, uma vez que não se pode 

vislumbrar pelos documentos carreados ao feito a existência concreta de 

cargos efetivos sendo preenchidos de forma precária. Ademais, do ato 

administrativo decorre presunção de legalidade, a indicar, nessa fase 

processual, que as contratações temporárias observaram o excepcional 

interesse público, de modo que, a constatação de apontada ilegalidade 

das referidas contratações reclama dilação probatória. Nesse sentido: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. 

FISCAL AGROPECUÁRIO FEDERAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DENTRO DO 

PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. 

SEGURANÇA DENEGADA. 1. O fato de ter-se encerrado o prazo de 

validade antes da impetração do mandamus não enseja falta de interesse 

processual quando o impetrante, dentro do prazo decadencial de 120 

(cento e vinte) dias, não questiona as provas do concurso público, mas 

atos diretamente relacionados à nomeação de aprovados, ocorridos 

enquanto válido o certame. 2. Não é a simples contratação temporária de 

terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do 

candidato aprovado à nomeação. Impõe-se que se comprove que essas 

contratações ocorreram, não obstante existissem cargos de provimento 

efetivo desocupados. 3. Se a Administração preencheu as vagas 

existentes de cargos de provimento efetivo de acordo com a ordem 

classificatória do concurso público e, além disso, contratou terceiros de 

forma temporária, presume-se que há excepcional interesse público a 

demandar essa conduta, razão por que não se pode entender tenha 

atuado de forma ilegal ou mediante abuso de poder. 4. Segurança 

denegada. (STJ, MS 13.823, Terceira Seção, Relator Ministro Arnaldo 

Esteves Lima, Julgamento em 28.04.2010). ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTOS NO EDITAL. CERTAME TAMBÉM 

DESTINADO À FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTENTE. PRECEDENTES. 

NOMEAÇÃO E POSSE DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DAS 

VAGAS PREVISTAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. POSSIBILIDADE. 

PRESUNÇÃO DE ATENDIMENTO A EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

PRETERIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA 

DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO VAGOS. RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (STJ, MS 
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31.475-MT, Relatora Ministra Laurita Vaz, Julgamento em 27.09.2011). 

Ainda, eventual dano à parte autora, poderá ser pontualmente reparado. 3. 

Ante o exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO o pedido liminar. 4. 

Observando os prazos fixados no artigo 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 17/04/2018, às 14:00 horas 

(horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca . 5. Intime-se o autor na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º) e cite-se o réu (art. 334, caput), 

consignando-se no mandado que o prazo para oferecer contestação é de 

quinze (15) dias, cujo termo inicial encontra-se delineado no artigo 335 do 

CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, 

artigos 341 e 344). 6. Cumpridas integralmente as deliberações supra, 

remetam-se os autos ao CEJUSC com antecedência mínima de 02 (dois) 

dias, nos termos do art. 3º da ordem de serviço 1/2016-CEJUSC. 7. As 

partes devem comparecer no CEJUSC acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, do CPC), facultando-se 

a constituição de representante, por meio de procuração específica, com 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10º, do CPC). Consigno, por 

oportuno, que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC). 8. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita a parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 9. 

Expeça-se o necessário. 10. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 

8 de fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA SANTANA (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 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000177-96.2018.8.11.0045 

REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA SANTANA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 1. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à parte autora, na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. 2. A 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que, a despeito de possível a 

autocomposição, a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar no interior do Estado. 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. 3. Cite-se a parte ré para que, no prazo de trinta (30) dias, 

apresente resposta escrita, acompanhada de documentos e 

especificando as provas que pretende produzir, inclusive eventual rol de 

testemunhas, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, quando e se 

aplicáveis. 4. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação 

e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, especificando as provas que 

pretende produzir, inclusive eventual rol de testemunhas, se ainda não as 

tiver indicado. 5. Para prova oral, inclusive interrogatório, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 11/04/2018 às 15:00 horas. 

6. Cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do artigo 455 e seguintes do CPC. 7. Expeça-se o necessário. 8. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de Fevereiro de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121373 Nr: 1279-44.2016.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONILDA OLIMPIA FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC NASCIMENTO MARQUES, IONICE 

SOARES DO NACIMENTO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:MT/10.823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:OAB-MT 9.845

 Intimação da parte autora, para que recolha a diligência no valor de R$ 

30,00 para cumprimento de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43375 Nr: 3682-59.2011.811.0045

 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: SADIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBRINCO-PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:36568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos, tendo em vista o contido as fls. 222/223.Prazo de 10 dias, sob pena 

de intimação diretamente a autora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92640 Nr: 6491-51.2013.811.0045

 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: GILSON RODRIGUES AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TANSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, FABIO DO NASCIMENTO SILVA - 

OAB:OAB/MT 16947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:OAB/MT 5 746

 3. ANTE O EXPOSTO, com base no art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados nos presentes embargos, para o fim 

de reconhecer o integral adimplemento da obrigação pelo embargante e, 

por corolário, julgo extinta a execução n. 995-46.2010.811.0045 (código 

35982), com resolução do mérito, em razão da quitação operada, forte no 

artigo 924, II, do CPC.3.1. Pela sucumbência e já que recíproca, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fixo os honorários em 10% sobre o 

valor do proveito econômico obtido (art. 85, § 2º, CPC). Considerando que 

os litigantes foram em parte vencedor e vencido (art. 86, CPC), o autor 

arcará com 50% e o requerido 50% dos honorários, das custas e 

despesas processuais, vedada a compensação. 3.2. Após o trânsito em 

julgado, autorizo o desentranhamento de documentos, mediante cópia nos 

autos, remetendo-se os presentes ao arquivo, com extração de cópia 

desta e juntada nos autos em apenso (código 35982). 3.3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 11 de 

dezembro de 2017.Cássio Luís FurimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118585 Nr: 8722-80.2015.811.0045

 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: CLAUDETE LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS BLACK OUT,(CASTRO & CORREIA 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FREIRE DE SOUZA - 

OAB:OAB-TO6311
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 Vistos.

1. Ciência às partes quanto ao retorno dos autos.

2. Transcorrido in albis o prazo de 06 (seis) meses, arquive-se.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118736 Nr: 8797-22.2015.811.0045

 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: DIEK JUNIOR REZENDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR:" intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 88085 Nr: 1939-43.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEIRE JOSE MANTOVANI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1939-43.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): MEIRE JOSE MANTOVANI ME

CITANDO(A, S): MEIRE JOSE MANTOVANI ME, 01.345.412/0001-26, 

Endereço: Lugar não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/04/2013

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.574,44

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 4.574,43, representado pela CDA Nº 5207881.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Belques Solange Grisa Leseux

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001913-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DAL PONTE VANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA NO PRAZO DE 15 DIAS SOB PENA DE ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002765-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

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 à autora, para que, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38115 Nr: 3152-89.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA CARDOSO DE CEZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:MAT.1526582

 Processo n.º 3152-89.2010.811.0045.

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, a implantação do benefício 

previdenciário. Proceda-se a intimação da autarquia requerida, mediante a 

estrita observância do conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 

8.º da CNGCGJ/TJMT, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento 

da ordem judicial no prazo mencionado importará no arbitramento de multa.

Intime-se a exequente, mediante a expedição de mandado, acerca da 

liberação dos valores em dinheiro, realizada através da ordem de 

expedição de alvará [art. 450, § 3.º da CNGCGJ/TJMT]. Intime-se a 

exequente, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, decline se ocorreu a quitação integral da obrigação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102005 Nr: 22496-17.2014.811.0045

 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: JOSE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 22496-17.2014.8.11.0045.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por José de Lima contra 

Banco Bradesco Financiamento S/A, em que visa a condenação do réu no 

pagamento de indenização por danos morais.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 336 de 723



Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 127/130). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

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, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14872 Nr: 770-02.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREMIUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURICO RODRIGUES FRANCO, ELOI 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo de 

05(cinco) dias, manifeste aos autos acerca do retorno negativo dos Ar's.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24884 Nr: 2744-06.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Processo n.º 2744-06.2007.8.11.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Abel Sguarezi contra 

Vilson Copetti, que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida 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], 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.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34578 Nr: 5449-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5449-06.2009.811.0045.

INDEFIRO o pedido de ultimação de penhora de bens, haja vista que na 

ação de execução para entrega de coisa objetiva-se a satisfação da 

obrigação jurídica, através da efetiva disponibilização/entrega material da 

coisa ao credor, e, por via de consequência, não é admissível, nesta 

etapa processual, a consumação de penhora de bens do devedor (exceto 

após a conversão do procedimento).

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo e, caso queira, postule a conversão do rito 

procedimental na forma da lei.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119337 Nr: 184-76.2016.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GEONE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:OAB/MT 20.514-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 Processo n.º 184-76.2016.8.11.0045.

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 à autora, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 460 Nr: 2210-67.2004.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B, MARCOS APARECIDO POLLON - OAB:5762-A, MARCOS 

EDMUNDO MAGNO PINEHIRO - OAB:MG/64233

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ENRIQUE FERREIRA 

NOGUEIRA - OAB:, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B, JOSÉ 

CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT

 Processo n.º 2210-67.2004.8.11.0045.

Concedo a empresa exequente o prazo adicional de 90 (noventa) dias, 

para efeito de cumprimento da decisão judicial. Após, intime-se a empresa 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no 

processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 13396 Nr: 2292-98.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO SPINDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:4735 

MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:9.926-MT

 Processo n.º 1139/2004.
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Na ação de execução para a entrega de coisa incerta, a viabilidade da 

conversão do pedido em execução por quantia certa pressupõe, como 

condição indispensável, que o devedor não realize espontaneamente a 

entrega ou o depósito da coisa e que o bem não seja encontrado, em 

razão de deterioração ou de alienação para terceiro [art. 627 do Código de 

Processo Civil/1973; art. 809 do Código de Processo Civil/2015]. Há a 

necessidade, portanto, de prévia expedição de mandado de busca e 

apreensão ou imissão de posse e da não-localização do bem para a 

conversão do procedimento. Portanto, à míngua de expedição de mandado 

de busca e apreensão, INDEFIRO, nesta quadra processual, o 

requerimento de conversão da execução de entrega de coisa incerta em 

execução por quantia certa, haja vista que não há o esgotamento do 

procedimento específico que rege as execuções para entrega de coisa.

 DETERMINO a expedição, imediata, de mandado de busca e apreensão 

[art. 806, § 2.º do Código de Processo Civil/2015].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80879 Nr: 49-06.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINA SEVERINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:

 Processo n.º 49-06.2012.811.0045.

Compulsando o processo, depreende-se que foi proferida sentença de 

mérito, posteriormente confirmada, no exame de recurso de apelação, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso (fls. 189/190 e 214/218), que 

deliberou por julgar procedente a pretensão autoral, para a finalidade de 

consolidar nas mãos da empresa requerente a posse e propriedade do 

bem, objeto da garantia fiduciária, e ordenar que a autora procedesse à 

liquidação do valor efetivamente devido e comprovasse no processo o 

valor obtido na venda do bem. Inviável, por via de consequência, 

proferir-se o julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355 do 

Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido formulado pela empresa 

requerente.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, providencie, 

no processo, a liquidação do valor total efetivamente devido e comprove o 

valor obtido na venda do bem.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80970 Nr: 142-66.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES BUENO DE ALMEIDA, ANA CLAUDIA DINIZ DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÂNIA JANDREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT, Valterlei 

Cristiano Miquelin - OAB:14307/MT

 Processo n.º 142-66.2012.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por James Bueno de 

Almeida e Ana Cláudia Diniz de Almeida contra Tânia Jandrey, que objetiva 

a promover a liquidação da obrigação definida na sentença proferida.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 322/325). Cumpre destacar, ainda, que 

conforme se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas 

cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, 

visto que em consonância com os ditames legais.

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, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88039 Nr: 1893-54.2013.811.0045

 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: MARIANA DAMBROS, MARCIA RAIMUNDO DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA PARREIRA DE ARAUJO SILVA, 

CLINICA RENOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11097/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:9116-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado, na petição inicial da ação indenizatória, por Mariana Dambros e 

Márcia Raimundo Dambros contra Vanda Parreira de Araújo Silva e Clínica 

Renova, para o fim de:a) CONDENAR as requeridas, de maneira solidária, 

a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia 

equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo 

IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização 

[Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, 

contabilizados desde a citação, visto que se trata de responsabilidade civil 

contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. 

Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª 

Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];b) CONDENAR as 

requeridas, de maneira solidária, a título de indenização por danos 

materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 608,03 (seiscentos e 

oito reais e três centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA e 

acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data 

da citação;d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do 

art. 20, §§ 3.º e 4.º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de 

estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em 

quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em 

sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], CONDENO as requeridas 

no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, 

destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da 

condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do 

advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91379 Nr: 5259-04.2013.811.0045

 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: JOSE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 5259-04.2013.8.11.0045.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por José de Lima contra 

Banco Bradesco Financiamento S/A, em que visa a condenação do réu no 

pagamento de indenização por danos morais.
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Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 93/95). Cumpre destacar, também, que 

conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram 

estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha 

de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação da 

transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

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, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Preclusa a decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 103426 Nr: 498-56.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DE COSTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 498-56.2015.811.0045.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca do teor dos embargos à ação monitória.

Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113672 Nr: 5914-05.2015.811.0045

 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: PABLO DIEGO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780/BA

 Processo n.º 5914-05.2015.8.11.0045.

Providencie-se 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 o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86439 Nr: 233-25.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO, ITAMAR 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604-MT, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:MT/16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 233-25.2013.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de requisição de informações, mediante a 

expedição de ordem judicial, dirigida a repartições públicas e a entidades 

privadas, para fins de localizar bens de propriedade do executado, pois 

se trata de como medida excepcional, que se justifica, somente, logo em 

seguida a realização da citação válida do devedor ou, como medida liminar 

antecipatória, quando justificada, na situação concreta, a necessidade.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo e concretize a citação do executado Itamar 

Ribeiro.

Lucas do Rio Verde/MT, em 5 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108510 Nr: 3113-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ROBERTO SUNIGA-ME, 

ANDERSON ROBERTO SUNIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3113-19.2015.811.0045.

Trata-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial formulada 

por Banco Bradesco S.A contra Anderson Roberto Suniga-ME e Anderson 

Roberto Suniga, em que pretende a satisfação de dívida consubstanciada 

em título executivo extrajudicial.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida 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.

Custas integralizadas no ajuizamento da ação.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de fevereiro de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32304 Nr: 2170-12.2009.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU LUIZ TRÊS, AURORA TRÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CEZARIO, EDNA LUCIA FRASSON 

CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACYR LOURENÇO DE 
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GOUVEIA - OAB:6040-PR, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) WILLIAM DOS SANTOS PUHL, para devolução 

dos autos nº 2170-12.2009.811.0045, Protocolo 32304, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33128 Nr: 2850-94.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORCIVAL GOUVEIA GUIMARÃES, MAGNA 

NEVES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SUGUMOTO - 

OAB:SP/190.204, MARCELO FERREIRA DE PAULO - OAB:SP/250.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 Intimação da parte interessada para efetuar o recolhimento dos 

emolumentos do cartório de imóveis, conforme ofício de fls. 442-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93344 Nr: 525-73.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA DENISE SCHIMANKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CANCI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora para ciência acerca da audiência designada 

para o dia 21.03.2018, às 13:00hs, nos autos de carta precatória da 

comarca de Agua Boa-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38763 Nr: 3800-69.2010.811.0045

 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: JIDS, NZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍDIO FREITAS DA ROSA - 

OAB:17587/O, MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - 

OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora sobre o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109894 Nr: 3878-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE MONTEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Intimação da parte exequente para indicar os dados bancários no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111654 Nr: 4755-27.2015.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FABIO RONALDO SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE HENRIQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Intimação da parte autora sobre o desarquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004514-65.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004514-65.2017.8.11.0045. Deveras, segundo a norma de 

regência, a viabilidade técnica dos embargos de declaração está 

condicionada a existência de erro material, de omissão, de obscuridade ou 

de contradição, de que padeça determinada decisão judicial ou sentença 

[art. 1022 do Código de Processo Civil]. Pois bem. Do confronto/cotejo 

analítico do contingente probatório produzido no processo, denota-se que 

a decisão prolatada (evento n.º 10921600), de fato, foi omissa no que 

concerne ao exame da alegação do embargante de existência de 

assinaturas falsas, em parte das duplicatas que embasam o feito 

executivo. Passo, portanto, a análise da temática. Com efeito, a arguição 

do incidente de falsidade, na sistemática processual anterior, acarretava 

uma imposição ao magistrado, e não mera faculdade, consistente na 

suspensão automática do processo principal e, de modo linear, na 

suspensão do feito executivo, quando a arguição de falsidade fosse 

arguida de modo, concomitante, no âmbito dos embargos à execução. A 

jurisprudência construída, na sistemática jurídica anterior, 

fundamentava-se na interpretação sistemática do comando normativo do 

art. 739-A, §1.º e do art. 394, ambos do Código de Processo Civil/1973, 

que impunha a suspensão do processo principal. Todavia, no sistema 

processual em vigor, a arguição de falsidade não é fundamento apto, por 

si só, a permitir a concessão do efeito suspensivo aos embargos à 

execução. A regra prevista no art. 394 do Código de Processo Civil/1973 

não foi reproduzida no Código de Processo Civil/2015 e não mais há 

suspensão do processo principal, devido a simples arguição do incidente 

de falsidade. Isso significa dizer, portanto, que, suscitada a falsidade no 

âmbito de embargos à execução, a imposição de efeito/carga suspensiva 

aos embargos exige a pré-existência de pedido, formulado por parte do 

devedor, e a configuração dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória e, de maneira cumulativa, a existência de prévia garantia do 

juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução [art. 919 

‘caput’ e § 1.º e do art. 921, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil/2015]. Por via de consequência, diante desta perspectiva, levando-se 

em consideração que a existência de relação jurídica entre as partes é 

fato incontroverso, considero que a mera arguição de falsidade das 

assinaturas, em parte das duplicatas que lastreiam a execução – 

temática/assunto que exige/demanda dilação probatória – não é capaz de 

infirmar a conclusão da decisão judicial, que deixou de atribuir efeito 

suspensivo ao feito executivo, dado à ausência de prévia garantia do juízo 

e, ao mesmo tempo, de risco concreto de dano. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE 

REQUISITO. A alegação genérica de falsidade de assinatura, sem detalhar 

a relação jurídica com os demais executados e com a Instituição 

Financeira, não revela, em sede de cognição sumária, a probabilidade do 

direito, sem olvidar a ausência de garantia do juízo. Ausência de requisitos 

para a concessão de efeito suspensivo a embargos à execução. Recurso 
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não provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 2213241-33.2017.8.26.0000; 

Relator Roberto Mac Cracken; 22ª Câmara de Direito PrivadoData do 

Julgamento: 07/12/2017). “Agravo de instrumento. Embargos à execução 

recebidos com efeito suspensivo. Alegação de falsidade das notas 

promissórias que lastreiam a execução. Em análise sumária, única 

possível no presente momento processual, a mera alegação de suposta 

falsidade das notas promissórias não é apta a, por si só, determinar o 

recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo sem a 

presença dos requisitos legais para tanto. Requisitos legais para a 

suspensão da execução não preenchidos. Art. 919 CPC/2015 c.c. o 

parágrafo 1º. Jurisprudência do TJSP. Não havendo preenchimento dos 

requisitos legais não há motivo para suspensão da execução. Decisão 

reformada. Recurso provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 

2001876-63.2017.8.26.0000; Relator Virgilio de Oliveira Junior; 21ª Câmara 

de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/05/2017). Ante o exposto, 

devido à existência de omissão, ACOLHO os embargos declaratórios, para 

o fim de complementar a decisão judicial arquivada no evento n.º 

10921600, nos termos da fundamentação supra, e MANTER as demais 

disposições do veredicto anteriormente lançado. Declaro, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1026 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se as partes litigantes para que, no prazo de 10 

(dez) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, especificando, de 

forma fundamentada, a sua necessidade. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 09 de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002473-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002473-28.2017.8.11.0045. Com efeito, considerando-se 

que no âmbito dos embargos à execução, interpostos pelo executado, não 

foi atribuído efeito suspensivo à presente execução, determino a 

expedição de carta precatória para a Comarca de Sorriso/MT, com a 

finalidade de promover a penhora e demais atos executórios de 10.000 

(dez mil) sacas de feijão-soja, de propriedade do executado, depositadas 

no armazém da empresa Caramuru Alimentos S/A (CNPJ n. 

00.080.671/0026-68 e Inscrição estadual n.º: 13.344.020-6), localizado na 

Rua Ayrton Senna, n.º: 628, Bairro Nova Prata, Distrito Industrial de 

Sorriso/MT, conforme requerido pela exequente (evento nº 11719276). 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004111-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER REMUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYRO THIAGO RECH OAB - SC22835 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004111-96.2017.811.0045. Em sede de juízo de retratação, 

realizado no recurso de agravo de instrumento [art. 1.018, § 1.º do Código 

de Processo Civil], MANTENHO a decisão judicial que indeferiu o 

afastamento compulsório da requerida do lar conjugal, haja vista que os 

fundamentos invocados para ancorar/lastrear o veredicto não restaram 

superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido. 

Proceda-se a citação da requerida, mediante a expedição de mandado 

judicial, registrando-se o referencial de endereço indicado na petição 

inicial, nos termos da decisão encartada no evento nº 10310902. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001913-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DAL PONTE VANI (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 1001913-86.2017.8.11.0045. 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 seguinte fato: 

o exercício de atividade laboral na zona rural, em regime de economia 

familiar, pela requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

determinação da condição de segurado da requerente. Provas deferidas: 

a coleta do depoimento pessoal da autora e a produção da prova 

testemunhal se consolidam como elementos decisivos tendentes a 

viabilizar a integração e complementação da prova material/documental 

produzida no processo. Diante desta perspectiva, com lastro no conteúdo 

do art. 385 e art. 442, ambos do Código de Processo Civil, Defiro a 

produção da prova testemunhal e a coleta do depoimento pessoal da 

requerente, exclusivamente. Distribuição do ônus da prova. O ônus da 

prova deverá prestar reverência à regra geral prevista no art. 373, incisos 

I e II do Código de Processo Civil. Designo o dia 25 de outubro de 2017, às 

16h30min, para realização de audiência de instrução. Com fundamento no 

teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas 

(que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do 

Código de Processo Civil]. Incumbe ao advogado consti-tuído pela parte 

informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da 

audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 15 de setembro de 

2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 99655 Nr: 5678-87.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX DATANHAM DE ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 Vistos etc.,

1. Diante do teor dos documentos de fls. 227/236 e 251/254, tenho que 

todas as tentativas de localização da vítima Eliane dos Santos Nunes para 

realização de perícia psiquiátrica restaram infrutíferas, motivo pelo qual a 

realização de tal diligência restou prejudicada.

2. Assim sendo, determino a intimação das partes para, no prazo 

sucessivo de 03 (três) dias, ratificarem ou retificarem os memoriais finais 

escritos.

 3. Após, retornem-me imediatamente os autos conclusos.

4. Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 

02/2018 do CNJ.

5. Às providências e expedientes necessários, observando-se as 
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formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003128-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003128-97.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EDSON RODRIGUES 

MARQUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O 

reclamante, devidamente intimado para promover a emenda da inicial (art. 

317 do CPC), embora tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar 

documentos que informem o seu real endereço, senão vejamos. No 

momento da propositura da ação, o requerente trouxe conta de água 

tendo como titular TRINDADE BARBOSA DE MELO, residente na RUA 

TUPÃ, 2507, BAIRRO RIO VERDE, MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. 

Intimado para emendar a inicial e apresentar comprovante de endereço em 

nome próprio, o autor trouxe aos autos contrato de locação entre 

LOCADOR TRINDADE BARBOSA DE MELO e EDSON RODRIGUES 

MARQUES, constando endereço diverso do que consta na inicial, qual 

seja: AVENIDA PERNAMBUCO, 638-E, QUADRA 126, LOTE 07, Bairro Rio 

Verde, Município de Lucas do Rio Verde. Intimado para esclarecer os 

motivos pelos quais no momento da propositura (18/08/2017) da ação o 

endereço apresentado foi Rua Tupã, 2507, Quadra 126, Lote 07-C, Bairro 

Rio Verde, município de Lucas do Rio Verde, e após a determinação de 

emenda da inicial apresentou contrato de locação datado de 20/02/2017, 

ou seja, anterior a propositura da ação em endereço diverso do que 

consta na inicial, o autor justificou que o endereço da inicial seria do 

genitor ou genitora e que supostamente passaria mais tempo lá do que em 

sua casa, endereço do contrato. A justificativa apresentada não deve ser 

acolhida, uma vez que os documentos pessoais revelam que o nome da 

genitora do requerente é LURVALINA RODRIGUES MARQUES e não 

TRINDADE BARBOSA DA COSTA, bem como não consta genitor registral. 

Não há como o endereço apresentado na inicial ser de sua genitora, se o 

titular do primeiro comprovante de endereço (id. 9485090) é o locador 

constante no contrato de locação firmado pelo autor (id. 9893125) quando 

foi determinada a emenda a inicial. Dessa forma, não ficou demonstrando 

qual é o real domicilio do requerente, e aparentemente, tendendo burlar as 

regras de competência deste juízo. Esclareço que a comprovação de 

endereço é essencial para fixação de competência dos Juizados 

Especiais. Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código 

de Processo Civil. Sem honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor 

da causa. Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pela parte, 

CERTIFIQUE-SE e ao contador judicial para realização dos cálculos em 

relação às custas. Publique-se. Intimem-se. 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: 1002933-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SGR COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

GIULIANO JORGE VIANNA SILVA OAB - 856.516.721-68 

(REPRESENTANTE)

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo:  1002933-15.2017.8.11.0045 REQUERENTE:  SGR 

COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME REPRESENTANTE: GIULIANO JORGE 

VIANNA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a reclamante, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em, esclarecer o pedido de 

tutela antecipada, uma vez que, o autor pleiteia pela transferência e em 

seguida o cancelamento da linha telefônica, sob pena de extinção (art. 

485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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: 1003711-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003711-82.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MANOEL 

RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos para sentença. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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: 1004435-86.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004435-86.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUZIA MARIA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel 

com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 
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garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos 

para sentença. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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: 1004249-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA OLIZETE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004249-63.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FRANCISCA 

OLIZETE FREITAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 

317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar 

nos autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada 

(cópia de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de 

serviços de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel 

com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de 

endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de 

extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante 

encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá 

comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o titular do 

comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da residência é 

essencial para fixação da competência territorial do juizado, inclusive para 

garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, conclusos 

para sentença. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

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: 1003709-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SANTA ROSA DE SOUZA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003709-15.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA JOSE 

SANTA ROSA DE SOUZA MENDONCA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, 

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

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia de fatura de 

consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços de telefonia, 

consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas as páginas 

com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço idôneo) 

contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção (art. 485, 

IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no nome do 

cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação conjugal 

ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. Ressalto 

que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003794-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDMILSON SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003794-98.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE EDMILSON 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que o 

comprovante de residência não está em nome do autor. Portanto, nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos para sentença. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. 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: 1004441-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANI SANTANA DA SILVA PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1004441-93.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VANI SANTANA DA 

SILVA PEDROSA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do Juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 09 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003770-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO CAMARGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003770-70.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CELIO CAMARGO 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO 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, 09 de fevereiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003312-53.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FERREIRA MORAIS (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 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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1003312-53.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GILBERTO 

FERREIRA MORAIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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, 09 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002290-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SOUSA SILVA (REQUERENTE)

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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002290-57.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA DA 

CONCEICAO SOUSA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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. A 

preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para apreciar a 

matéria não merece guarida. Isso porque não há necessidade de 

produção de prova pericial, visto que a prova do fato não depende de 

conhecimento técnico específico. A parte autora alega, em síntese, que 

teve seu teclado musical danificado em virtude de queda de energia, e que 

a concessionária se negou a arcar com o conserto do mesmo. Afirma, 

ainda, que o mencionado instrumento é utilizado para o seu sustento o de 

sua família. Pleiteia que a requerida arque com o conserto do mencionado 

bem e a indenize a título de danos morais. 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 falha na 

prestação de serviços, traduzida na queda de energia elétrica que 

resultou na queima de aparelho de uso profissional (teclado), dúvida não 

há que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 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, quantia 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. Por derradeiro, no 

que tange ao pedido de condenação por danos materiais, considero que 

deva merecer guarida. É que, segundo o nosso ordenamento jurídico, 

aquele que ocasionar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo [art. 927, 

do Código Civil], sendo certo que é devido o valor de R$ 4.900,00, 

conforme orçamento juntado com a exordial. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: 

a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 3.000,00 (dez mil reais), 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 ressarcimento, ao pagamento da quantia 

de R$ 4.900,00, corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação; 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 

29 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, 29 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004811-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A J O NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO RIOS (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

05/04/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-41 JUSTIFICAÇÃO

Processo Número: 8011504-55.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VALCANAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Em atenção à determinação judicial, INTIMO a requerida para manifestar 

quanto à petição de id. 11323075, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-84.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERINALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000527-84.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ERINALDO PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em atualizada, uma vez que o comprovante anexado aos autos faz 

referencia ao mês de junho de 2017, bem como comprovante idôneo da 

negativação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Ressalto que a 

comprovação da residência é essencial para fixação da competência 

territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer direito alegado 

pela reclamante. Após, conclusos. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003132-37.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR ZEFERINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003132-37.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSEMAR 

ZEFERINO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. 

O reclamante devidamente intimado para promover a emenda da inicial (art. 

317 do CPC), embora tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar 

documentos que informem o real endereço do reclamante, vejamos. No 

momento da propositura da ação, a requerente trouxe conta de água, 

tendo como titular MARIA INÊS PAULO GALICE, residente na RUA 

BERGAMO, QUADRA 174, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO 

VERDE. Intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço em nome do requerente, trouxe aos autos contrato de locação 

entre LOCADOR MARIA ELZA DOS ANJOS ROCHA e JOSEMAR ZEFERINO 

DA SILVA, com o endereço diverso do que consta na inicial, qual seja: 

RUA FELIZ NATAL, QUADRA 175, LOTE 04, JARDIM DAS PALMEIRAS, 

município de Lucas do Rio Verde. Intimada para esclarecer os motivos 

pelos quais no momento da propositura (18/08/2017) da ação o endereço 

apresentado foi Rua Bergano, n° 13, Quadra 174, Bairro Jardim das 

Palmeiras, município de Lucas do Rio Verde, com comprovante de 

endereço referente ao mês 07/2017, e após a determinação de emenda a 

inicial apresentou contrato de locação datado de 11/04/2017, ou seja, 

anterior a propositura da ação em endereço diverso do que consta na 

inicial, justificou o requerente que o endereço da inicial seria do genitor ou 

genitora e que supostamente passaria mais tempo lá do que em sua casa, 

endereço do contrato. A justificativa apresentada não deve ser acolhida, 

uma vez que os documentos pessoais revelam que o nome dos genitores 

do requerente é DIVAS ZEFERINO DE CARVALHO E JOSÉ MEDEIROS DA 

SILVA, nada tendo haver com o titular do primeiro comprovante Dessa 

forma, não ficou demonstrando qual é o real domicilio do requerente, e 

aparentemente, tenta burlar as regras de competência deste juízo. 

Esclareço que a comprovação de endereço é essencial para fixação de 

competência dos juizados especiais. Ante ao exposto, INDEFIRO A INICIAL 

E JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Em razão da litigância de má-fé, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e multa por litigância de 

má-fé em 2% sobre o valor da causa. Transitada em julgado, e em nada 

sendo requerido pela parte, CERTIFIQUE-SE e ao contador judicial para 

realização dos cálculos em relação às custas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001400-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DE AZEVEDO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001400-21.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE ALBERTO DE 

AZEVEDO REQUERIDO: VIVO S.A. 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. No tocante 

à preliminar de ausência de juntada de comprovante de endereço em nome 

do autor, verifico que não merece acolhimento, vez que o comprovante de 

residência lançado em ID 6163254, p. 3, é valido e consta em nome do 

autor. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo 

reclamado. Em análise dos autos observo que a empresa reclamada 

demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação do débito (IDs 

10504517 e 10504520). É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu 

e provou a regularidade do contrato e débito, estando inocorrente 

qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 
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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 12 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, 15 de fevereiro de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002715-21.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE APARECIDA DE SOUZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE TEREZINHA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002715-21.2016.8.11.0045 REQUERENTE: GISELE APARECIDA 

DE SOUZA SANTIAGO REQUERIDO: ELIANE TEREZINHA DE ARAUJO 

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 desistência 

desta reclamação (ID 9568962). 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. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 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, 15 de fevereiro de 2018. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-62.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DOS SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000522-62.2018.8.11.0045 REQUERENTE: DIEGO DOS 

SANTOS PINHEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000523-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DOS SANTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000523-47.2018.8.11.0045 REQUERENTE: LUCIANO DOS 

SANTOS PIRES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Nos 

termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia de comprovante de residência 

em seu nome atualizada (cópia de fatura de consumo de energia elétrica, 

conta de consumo de serviços de telefonia, consumo de água, contrato de 

locação de imóvel com todas as páginas com firma reconhecida, ou outro 

comprovante de endereço idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da 

ação, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010157-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY OAB - MT0020001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação de Id. 11483985, INTIMO a parte requerida para 

manifestação quanto a petição de id. 10460092, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Lucas do Rio Verde - MT, 15 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000421-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

06/04/2018. às 15:15 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003063-05.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES REINHEIMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DO TEOR DA DECISÃO DE ID. 
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11640199, BEM COMO DA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 06 DE ABRIL DE 2018, ÀS 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-27.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELINE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

LUCIVANI BREMBATTI OAB - MT0010691A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010187-27.2011.8.11.0045 REQUERENTE: ELINE FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: QUEIROZ CENTER MOTOS LTDA, BANCO PAN S.A. 

Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria 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. Após, intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito conforme calculo apresentado no Id. 9082487, sob pena 

de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do 

art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e Enunciado 97 do FONAJE, “A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Não havendo cumprimento espontâneo da condenação no prazo 

fixado, certifique-se. Após, conclusos para análise do pedido de penhora 

via sistema BACENJUD, de acordo com o pedido formulado pelo 

exequente. No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, 

expeça-se o competente Alvará. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010593-77.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYTON ADSON ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GUILHERME SCHAFER (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS ANDRE ALENCAR SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010593-77.2013.8.11.0045 REQUERENTE: KLEYTON ADSON 

ALMEIDA SILVA REQUERIDO: RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA Vistos. Dispensado relatório (art. 38 

da Lei n. 9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Ante o cumprimento integral 

da obrigação, realizada pelo executado conforme petição de id. 10593186, 

bem como a concordância da parte autora, a extinção é medida que se 

impõe consoante à regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil, in 

verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for 

satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do 

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

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores depositados nos 

autos. Certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos e 

dando-se as baixas devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 

42/2008/CGJ. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001388-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIZETE RODRIGUES FEITOSA OAB - PR21762 (ADVOGADO)

EDUARDO BATISTEL RAMOS OAB - PR31205 (ADVOGADO)

CRISTHIANE PACHECO FERST OAB - PR66462 (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, 15 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:

JOAO ALFREDO ZAMBERLAN (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 Vistos. Intime-se o autor para se manifestar quanto 

ao parecer do NAT, acerca da substituição dos medicamentos, no prazo 

de 72 (setenta e duas) horas. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 15 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001285-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001285-97.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 6.137,49; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: BUSCA E APREENSÃO (181). Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: FRANCISCO ALBERTO BARBOSA DE SOUSA 
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LUCAS DO RIO VERDE, 15 de fevereiro de 2018. Impulsiono os presentes 

autos com fim de intimação do advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da petição de id.11711785. 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.: 39578 Nr: 4605-22.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGÍDIO RAUL VUADEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o trânsito em julgado da sentença prolatada, impulsiono os autos 

para intimar as partes a requerem o que entender de direito no prazo de 

30 dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89544 Nr: 3431-70.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSATO YAMAGUI COMERCIO DE BRINQ E 

PRESENTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:, SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REVEL - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 25, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Apresentou documento à p. 25/verso dos autos comprovando a quitação 

da obrigação.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes se houverem, pela executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000180-26.2018.8.11.0021

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:

GENI JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000180-26.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Analisando os 

presentes autos, vemos que, malgrado tenha ele sido distribuído há mais 

de 05 (cinco) dias, não houvera, até o momento, o recolhimento das 

custas processuais. Diante do exposto, determino que seja o requerente 

intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas 

processuais e taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se. Água Boa, 15 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001234-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ROSEMAR CRISTINA STORCH DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER APARECIDO BOTELHO MUNIZ (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001234-61.2017.8.11.0021 AUTOR: LEONEL 

PEREIRA DE OLIVEIRA, ROSEMAR CRISTINA STORCH DE OLIVEIRA Diante 

da ausência de tempestiva contestação, intime-se a requerente para 

manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, conclusos para decisão. Água 

Boa, 15 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1023748 Nr: 5361-59.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

embargada para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente impugnação, 

nos termos do r. Despacho de fl. 55 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 82366 Nr: 1210-26.2012.811.0021

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM, SPM, EPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMdA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Schneider Garcia 

Salamoni - OAB:OAB/GO 32.895

 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, a parte executada informou a quitação do débito, 

sendo a exequente intimada pessoalmente para manifestar-se, 

quedando-se inerte.

 No caso específico, o silêncio deve ser interpretado como quitação da 

obrigação, como dantes já advertido na decisão anterior.

 Moacir Amaral Santos (SANTOS, Moacyr Amaral. Da Prova Judiciária no 

Civil e Comercial, II volume, Pg. 180, 1971, Max Limonad) já preconizava 

que

 A não manifestação expressa de vontade é indício de querer conseguir 

aquele efeito que se obteria com o consentimento expresso.

 A jurisprudência pátria também já manifestara-se no sentido de que o 

silêncio é um ato positivo de vontade, onde se expressa consentimento.

 Ademais, a própria lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil 

Brasileiro) fora expressa ao aduzir, em seu artigo 111 caput, que:

Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os 

usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade 

expressa.

 Portanto, tendo não havendo qualquer manifestação da parte, caso é de 
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extinção da ação.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 7355 Nr: 185-56.2004.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Virmondes Correa Borges, Espólio de Virmondes Correa 

Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Médio Aragauaia S/A, Manoel de 

Oliveira Mota, Gilva Pereira de Oliveira Mota, Tarzan de Castro, Geralda 

D`Arc Ribeiro de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaurus Vinícius Vieira de 

Oliveira - OAB:GO-8216, José Barbosa Dos Santos - OAB:3448/GO, 

Kleiton Lazzari - OAB:8727-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Gonçalves de Oliveira 

Mota - OAB:28816/GO, Manoel de Oliveira Mota - OAB:2.626/GO, 

Silvio Bezerra da Silva - OAB:10648

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente acerca da expedição da carta precatória de penhora, avaliação 

e remoção de bens, devendo, no prazo de 05 (cinco) dias, colacionar os 

comprovantes do preparo da referida missiva para a Comarca de 

Goiânia/GO, sob pena de impossibilitar a sua distribuição no juízo 

deprecado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000188-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000188-03.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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) 
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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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:40min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000189-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAREUPTSE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000189-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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 
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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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:50min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000190-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE 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. 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 
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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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 15h:55min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000195-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA ANE TSIPTE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000195-92.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA ANE 

TSIPTE XAVANTE 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 
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de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 
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fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-32.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGA REBOTSI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000199-32.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 
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autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:05min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGA REBOTSI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000200-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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 
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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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:10min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000201-02.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGA REBOTSI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000201-02.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O 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. 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 
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eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:15min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000202-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O 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. 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 
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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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:20min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000203-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: IRANDA 

RENWA 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:25min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 359 de 723



realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO E 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 1000204-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO E XAVANTE 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 360 de 723



dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:30min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000205-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 
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portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:35min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-76.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000209-76.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TOPTIRO 

XAVANTE 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. 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 
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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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:40min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000215-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000215-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE 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. 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 
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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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:45min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000216-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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HELENA TEPEWAHUTUO 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 1000216-68.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:50min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 
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para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000217-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000217-53.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 
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Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 16h:55min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000218-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000218-38.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE 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. 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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 
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indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 17h:00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000219-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE 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. 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 
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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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 17h:00min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000220-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (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)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000220-08.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 369 de 723



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 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir 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). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

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. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente 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, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Considerando que a 

tramitação prioritária oriunda da Lei 10.741/2003, é automaticamente 

anotada pelo Sistema PJE, deixo de dispor acerca do referido pedido. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação/mediação para a data de 15 de Março de 

2018, às 17h:10min, no horário oficial do Estado de Mato Grosso. Na 

audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 9º), podendo 

constituir, se preferir, representante com poderes específicos outorgados 

mediante procuração, para negociar ou transigir. Nos termos do artigo 

334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, ou o 

comparecimento de representante sem poderes específicos para negociar 

e transigir, poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

podendo ser sancionado com multa de até 02 (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias. O termo inicial 

para a apresentação da contestação será a data aprazada para a 

audiência de conciliação/mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, ainda, havendo protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação 

apresentado pelo réu – já havendo pedido expresso do autor na não 

realização do ato na petição inicial, nos termos do artigo 334, parágrafo 

4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o pedido de cancelamento 

de audiência efetivado única e exclusivamente por quaisquer das partes – 

e não em conjunto - não ilide a efetivação da solenidade nem a aplicação 

da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. A audiência será realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da 

comarca de Água Boa, nos termos do artigo 165 caput e artigo 334, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 
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venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 9 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000155-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE PNEUS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000155-13.2018.8.11.0021 AUTOR: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do 

Código de Processo Civil), nos termos do artigo 250, inciso IV do Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação/mediação para a data 

de 03 de abril de 2018, às 13h:30min, no horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Na audiência as partes deverão, obrigatoriamente, estarem 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos, (parágrafo 

9º), podendo constituir, se preferir, representante com poderes 

específicos outorgados mediante procuração, para negociar ou transigir. 

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação, ou o comparecimento de representante sem poderes 

específicos para negociar e transigir, poderá ser considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, podendo ser sancionado com multa de 

até 02 (dois) por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. O termo inicial para a apresentação da contestação será a 

data aprazada para a audiência de conciliação/mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (artigo 335, inciso I), ou, 

ainda, havendo protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou de mediação apresentado pelo réu – já havendo pedido 

expresso do autor na não realização do ato na petição inicial, nos termos 

do artigo 334, parágrafo 4º, inciso I (artigo 335, inciso II). Saliente-se que o 

pedido de cancelamento de audiência efetivado única e exclusivamente 

por quaisquer das partes – e não em conjunto - não ilide a efetivação da 

solenidade nem a aplicação da pena pela prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiras somente as alegações de fato formuladas pelo autor na 

inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de Processo Civil, exceto 

se houver a incidência de quaisquer das disposições do artigo 345 do 

diploma citado. A audiência será realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da comarca de Água Boa, nos termos 

do artigo 165 caput e artigo 334, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Havendo qualquer alegação, pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor ou se forem levantadas quaisquer arguições 

de questões previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil, deve o 

autor ser intimado, independentemente de nova deliberação, para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, à par do que dispõe os 

artigos 350 caput e 351 caput do diploma normativo em apreço. Cumpridas 

as providências determinadas, venham-me os autos conclusos para 

julgamento conforme o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, 

Capítulo X). 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001902-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KAUTHEC DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO AUTO PECAS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001902-32.2017.8.11.0021 AUTOR: KAUTHEC DO 

BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA 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 (consoante expressa dicção do artigo 842 

caput do regramento de regência), 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. Não havendo qualquer disposição acerca 

das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fica a 

obrigação dividida pro rata, conforme se infere da determinação expressa 

no artigo 90, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. 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. Dispensada 
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a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Não sendo nada 

requerido no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, 

independentemente de nova deliberação judicial. Cumpra-se. Água Boa, 15 

de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000092-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida para 

responder ao recurso de apelação interposto nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001266-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONICA ROCHA DA COSTA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CARGNELUTI PIT OAB - MT11842/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte requerida da sentença 

prolatada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000184-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DANIEL ERCEGO OAB - RS85151 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR FRANCISCO DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000184-63.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S A 1) Tratam-se os presentes autos de 

carta precatória encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, 

requerendo o cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o 

recolhimento das custas, estando isento do recolhimento as cartas 

precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado 

Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com 

isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento devido, 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente precatória ao 

Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das 

custas devidas para o caso de novo encaminhamento. 4) Estando em 

ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso 

requer. 5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique 

o juízo deprecado, sendo desnecessária a intimação dos patronos das 

partes, nos termos da Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser 

cumprida nesta comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o 

caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do 

Código de Processo Civil, notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) 

Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 9 

de fevereiro de 2018. Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito em 

substituição

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000198-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000198-47.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: LUCIANA 

ALMEIDA RIBEIRO 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 em 

substituição

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA

Processo Número: 1000182-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR0053612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANCIO PEREIRA BARBOSA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000182-93.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Em análise ao pedido formulado pelo 

requerente, verifica-se que ele trouxe aos autos comprovante de 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça para o cumprimento do ato, 

porém, não colacionou o adimplemento da taxa judiciária e custas 

processuais referente ao cumprimento do ato deprecado com base na Lei 

n. 13.043/2014. Assim, determino a intimação do requerente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das custas processuais e 

da taxa judiciária referente ao cumprimento de carta precatória, sob pena 

de extinção do procedimento sem análise do pedido. Com fundamento no 

princípio da celeridade e da efetividade, na hipótese de ser recolhida as 

custas processuais e a taxa judiciária na forma acima, determino que seja 

certificada a autenticidade da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de 

Araguari-MG. Verifico que BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A 

requereu busca e apreensão em face de CONSTÂNCIO PEREIRA 

BARBOSA FILHO visando retomar a posse de bem que lhe foi alienado 

fiduciariamente, diante do inadimplemento das prestações ajustadas. 

Nestes autos, visa o requerente o cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, uma vez que o veículo objeto fora localizado, 

extrajudicialmente, no município de Água Boa/MT, fazendo-o com fulcro no 

advento da recente Lei n. 13.043/2014, a qual acrescentou o § 12º ao 

artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, permitindo-se a apreensão do bem 

localizado em outra comarca por meio do requerimento, com a juntada da 

petição inicial e decisão liminar da ação originária. Assim, preenchidos os 

requisitos, determino a expedição do mandado de busca e apreensão do 

bem indicado na decisão proferida pelo Juízo Deprecante que concedeu a 

apreensão do maquinário agrícola, conforme documentação juntada à 

peça inicial, devendo ser depositado em mão do representante legal da 

empresa requerente. Defiro os benefícios constantes do artigo 172, § 2º 

do Código de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a 

prerrogativa § 1.º do artigo 842 do mesmo diploma legal, devendo para 

tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, 

inclusive, utilizar o reforço policial, em sendo necessário. Em seguida, 

oficie-se ao Juízo de origem consignando a realização deste ato e 

encaminhando cópia da certidão do Sr. Oficial de Justiça e demais 

documentos necessários. Após, determino o arquivamento com as baixas 

de estilo. Cumpra-se, observando-se as formalidades e exigências legais, 

expedindo-se o necessário. Água Boa, 15 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito em substituição

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy
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 Cod. Proc.: 1026618 Nr: 7307-66.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Frederico Westphalen/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Antônio Bueno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Luis Bortoluzzi - 

OAB:377764/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do item 

2.7.1 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento as cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme item 2.7.2 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o item 2.7.4 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

Água Boa, 01 de dezembro de 2017.

_______________________________

Alexandre Meinberg Ceroy

Juiz de Direito em substituição

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI FERNANDES DE MOURA (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

Intimação 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)

 

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(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/04/2018 Hora: 17:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-56.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 8010099-56.2014.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

SOARES RIBEIRO Tratam-se os presentes autos 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, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010157-59.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELI ARMANDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010157-59.2014.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSELI 

ARMANDO DA SILVA O legislador pátrio, ao tratar sobre a temática da 

penhora, especificou a ordem de bens do devedor que deve os longa 

manus judiciais seguirem ao efetuar a constrição. Assim, nos termos do 

que preconiza o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora deverá 

observar, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida 

pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 
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devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Na mesma esteira, previu referido 

regramento de regência em seu artigo 854 caput, a possibilidade do juiz 

determinar a autoridade supervisora do sistema bancário - por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional - a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes 

em nome do executado, até àquele indicado na execução, isto como forma 

de possibilitar a penhora em dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

ato este dependente de expresso requerimento do exequente. Verifica-se 

portanto que o citado dispositivo legal nada mas fez do que criar um 

sistema para que a penhora siga, conforme já anteriormente previsto de 

forma positivada, a ordem legal de preferência, que tem em seu ápice o 

dinheiro. Para o efetivo cumprimento da determinação legislativa, o Banco 

Central do Brasil, na condição de autoridade supervisora do sistema 

bancário nacional, criou uma ferramenta eletrônica para atendimento ao 

Poder Judiciário nomeada de BACENJUD, pela qual, de forma eletrônica, é 

possível rastrear e bloquear valores e ativos em nome da pessoa cuja 

execução contra ela pesa. O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

por meio da Corregedoria Geral de Justiça, já regulamentou o tema em 

questão, prevendo expressamente no item 2.19.1 da CNGCJ/MT que: Não 

havendo pagamento da dívida nos prazos do arts. 475-J e 652 do CPC, 

conforme a modalidade de execução, o Juiz, a requerimento do credor, 

requisitará do Banco Central, via sistema Bacen Jud 2.0, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, determinando, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. 

Assim, diante de tais considerações, vemos que nenhum óbice há para a 

consecução da penhora da maneira como foi requisitada, motivo pelo qual 

o pleito merece deferimento. Diante do exposto, autorizo a indisponibilidade 

e bloqueio de valores em nome da parte executada, no exato montante do 

débito atualizado, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema 

informatizado BACENJUD. Requisitado o bloqueio, determino que 

permaneçam os autos no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras, conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 

da CNGCJ/MT. Sobrevindo a resposta à ordem e já encontrando-se o feito 

conclusos, determino que seja imediatamente deliberada a continuidade do 

procedimento. Efetivado o bloqueio excessivo, determino que seja ele 

liberado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do artigo 854, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Água Boa, 15 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-56.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010099-56.2014.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

SOARES RIBEIRO Tratam-se os presentes autos 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, 22 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 116119 Nr: 6245-25.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Edmilson Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 36. EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA em prol do recuperando MARIO 

EDMILSON AMORIM, devendo ser imediatamente colocado em liberdade, 

para o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO exceto se por outro 

motivo deva permanecer preso, DEVENDO SAIR DO PRESÍDIO SOMENTE 

APÓS A COLOCAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. 37. Na falta da 

tornozeleira na Unidade Prisional, ou no caso do reeducando informar irá 

residir em outra comarca, deverá ser posto em liberdade sem o 

equipamento de monitoração, DEVENDO CUMPRIR as demais condições 

acima impostas, o que deverá ser cientificado pelo(a) Oficial(a) de Justiça. 

38. Caso manifeste interesse em residir em outra comarca, desde já sem 

nova conclusão DECLINO a competência e REMESSA dos autos, bem 

como OFICIE-SE ao Setor de Monitoramento quanto a inclusão da nova 

área de abrangência para monitoração. 39. Em caso do recuperando 

informar que irá residir em outro Estado, o mesmo deverá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar o endereço nos autos. 40. A Secretaria deverá 

expedir ofício à Comarca conforme item anterior, solicitando anuência para 

que o reeducando cumpra o remanescente de sua reprimenda no juízo 

retro citado, visto que o mesmo não possui vínculo familiar com esta 

Comarca, ficando, contudo, a transferência condicionada a anuência da 

Comarca de destino, devendo o reeducando permanecer cumprindo pena 

no ergástulo desta Comarca até a apresentação de resposta pela 

Comarca de destino. 41. OFICIE-SE a SEJUDH, para solicitar atestado de 

vaga, como requer o agente. 42. Ressalto 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86571 Nr: 1064-48.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalvo Jerry Lopes Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Vaz da Silva - 

OAB:OAB/MT 13391

 Vistos em correição, etc.

1. Verifica-se que a defesa do réu às fls. 345/345v manifestou vontade de 

recorrer da decisão proferida às fls. 335/338v.

2. Assim, RECEBO o recurso em sentido estrito interposto pela defesa, 
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nos seus legais e jurídicos efeitos (art. 581, IV do CPP).

3. Intime-se o MPE da decisão de pronúncia, bem como para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

 5. Caso haja apresentação de recurso em sentido estrito pelo MPE, 

intime-se a Defesa para, no prazo legal, apresentar contrarrazões.

 6. Cumpridas as providências, façam-me os autos conclusos para 

eventual juízo retratação.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código n. 1023809.

Vistos em correição.

1. Ante o teor da certidão retro, devolva-se a missiva ao juízo de origem, 

com as nossas homenagens, procedendo-se à baixa na distribuição e 

demais formalidades legais e procedimentais, notadamente a disciplina 

dada pela CNGC/MT.

2. Às providências.

3. CUMPRA-SE.

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.: 85547 Nr: 62-43.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Lucas Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, comungando do entendimento jurisprudencial supra, 

DECLARO a ocorrência daquela causa de extinção da punibilidade, de 

ofício, forte no art. 61 do CPP e art. 107, IV do CP, quanto ao(s) ilícito(s) 

em comento, relativamente a ANTÔNIO LUCAS EVANGELISTA, 

devidamente qualificado nos autos. Não há custas. 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.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.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.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.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Água Boa/MT, 09 de fevereiro de 2018.PEDRO DAVI 

BENETTIJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84576 Nr: 3413-58.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº. 84576

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Diante da impugnação ao cálculo da pena (fl. 105), em estrita 

observância ao contraditório, informada que está a Execução Penal pelo 

Princípio da Jurisdicionalidade, ENCAMINHEM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação sobre o referido cálculo.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95716 Nr: 4313-70.2014.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nunes Grigorio, Geraldo Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Moraes Martins - 

OAB:27.750

 Auto de Código 95716

Vistos em correição.

1. Rematam-se os autos ao MPE para manifestar-se acerca da justificativa 

apresentada às fls. 72/76.

 2. 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.: 101603 Nr: 3161-50.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Macedo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos de Código nº 101603

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Trata-se de Executivo de Pena, tendo como recuperando ROBERTO 

MACEDO DOS SANTOS, já devidamente qualificado nos autos.

2. Derradeiramente, a Direção da Unidade Prisional desta Urbe, informou 

às fls. 519 que o recuperando foi transferido por permuta para a Cadeia 

Pública de Canarana-MT.

É o que cumpria relatar.

FUNDAMENTO E DECIDO.

3. Considerando que o recuperando encontra-se cumprindo pena na 

Cadeia Pública de Canarana-MT, bem como diante das disposições do art. 

65 e 66 da Lei 7.210/84, verifico que a competência deste Juízo deve ser 

declinada ante a verificação das necessidades específicas da execução 

penal. Nesse sentido é a jurisprudência pátria, in verbis:

 “EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO CRIMINAL - 

CONDENADO PRESO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ONDE O 

CONDENADO ESTÁ CUMPRINDO PENA. Ao juízo do local onde o 

condenado está cumprindo pena é que cabe o processamento e as 

decisões sobre as questões surgidas na execução da pena. Competência 

do juízo suscitado” (TJ/MG 1.0000.08.481065-4/000(1). Relator 

Des.ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO. Julgamento 10/03/2009).

4. Ante o exposto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos delineados, 

DECLINO da competência e DETERMINO a remessa deste feito para o juízo 

da Execução Penal da Comarca de Canarana-MT, para o devido 

cumprimento da pena, com as nossas homenagens de estilo.

5. PROVIDENCIE a Secretaria Judiciária a retirada das anotações 

pertinentes no sistema Apolo.

6. Às providências.

7. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Água Boa-MT, 15 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 105875 Nr: 157-68.2016.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleomar Dias de Souza, Weverson Alves 

Fagundes, Diego França Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A

 Autos do Processo de Código nº 105875

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. CUMPRA-SE a decisão de fls. 47.

Água Boa-MT, 15 de Fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1025224 Nr: 6349-80.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Miguel Gomes Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 1025224

Visto em correição.

1. Cumprida a finalidade da presente missiva, arquive-se observando-se 

as normativas da CNGC.

 2. Às providências.

4. Cumpra-se.

 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.: 1025720 Nr: 6682-32.2017.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robinson Ferreira Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do Processo de Código nº 1025720

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fl. 341 pela Ilustre representante do MPE.

2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência.

3. Às providências.

Água Boa/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Pedro Davi Benetti

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88936 Nr: 5611-95.2017.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JANUÁRIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO VILELA DE CARVALHO, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES LIMA - 

OAB:6489, PLINIO CARNEIRO COSTA - OAB:22.739-0/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, encaminhamos a presente ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

quanto ao teor da manifestação ministerial de referência 09.

Alto Araguaia - MT, 09 de fevereiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestora Judiciária

Mat. 7526

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 58541 Nr: 1313-65.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PAULATTI FRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 1313-65.2014.811.0020 – Id. 58541

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): RENATO PAULATTI FRIAS

CITANDO: Denunciado(a): Renato Paulatti Frias, Cpf: 22097502881, Rg: 

32.210.986-3 SSP SP Filiação: Arlindo Frias e Celina Inez Paulatti Frias, 

data de nascimento: 06/05/1981, brasileiro(a), natural de Catanduva-SP, 

solteiro(a), Atualmente em lugar incerta e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO DO DENUNCIADO acima qualificado, para 

responder a acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, 

o acusado poderá argüir 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, através de seu constituinte.

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

representado pelo Promotor de Justiça, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fulcro no artigo 129, inciso I, da constituição 

federal, em consonância com o disposto no artigo 41 do Código de 

Processo Penal, ofereceu a este Juízo DENÚNCIA contra o acusado, 

Renato Paulatti Frias pela prática do seguinte Fato Delituoso: Consta dos 

autos, no dia 28 de maio de 2014, por volta das 18 horas, no interior de 

uma residência, localizada na Rua 09, s/n, Vila Aeroporto, (próximo do bar 

azul), o denunciado Renato Paulatti Frias, agindo imbuído de animus 

furandi, subtraiu para si, uma motocicleta honda C/c 100 Biz, ano/mod 

02/02, placa KES-1577, de cor predominante vermelha, avaliada em R$ 

1.800.00(mil e oitocentos) reais, bem esse de propriedade da vítima, Anna 

Flávia Camila Santos. Assim agindo, o denunciado, praticou a conduta 

delituosa no artigo 155, caput, do Código Penal.

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, Ademar Souza de 

Oliveira, digitei.

Alto Araguaia - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Marilda Pereira Pedroso

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90845 Nr: 169-17.2018.811.0020

 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: KARINE ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ARAUJO PINTO 

DUARTE - OAB:22.971/MT, RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Vistos."CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação, 

consignadas às advertências dos artigos 335 e 344 do Código de 
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Processo Civil, observado o disposto no art. 183, do mesmo 

códex.Translade-se a presente decisão aos processos códigos nº 71288, 

71291, 71292 e 71296.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, 

COM URGÊNCIA.Às providências.Alto Araguaia – MT, 02 de fevereiro de 

2018.Pierro de Faria MendesJuiz de Direito em Substituição."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53010 Nr: 2472-14.2012.811.0020

 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: TECNOMAQ COMÉRCIO E SERVIÇO ELÉTRICOS E 

HIDRAULICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, GUSTAVO TOLOSA DE MATTOS - OAB:243.928/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, amparado nos provimentos 52 à 56/2007 da 

CGJ, para intimar a parte autora, para no prazo legal, manifestar-se 

acerca da devolução da carta precatória.

Carlos H.F.Foz-analista judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 76754 Nr: 4599-80.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIDES GALDINO DE PAULA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 DELIBERAÇÕES

Ao final, pelo MMº. Juiz foi deliberado o seguinte: “Vistos, etc. Trata-se de 

ação penal movida pelo Ministério Público em face de Eurides Galdino de 

Paula Junior pelo delito insculpido no artigo art. 129, § 9o, doCódigo Penal, 

com as implicações da Lei 11.340/2006.. Realizada a instrução processual 

nesta data vieram os autos conclusos. DECIDO. No que tange aos fatos 

narrados na Denuncia verifica-se que não restaram demonstrados de 

forma cabal a autoria do delito. A vitima foi evasiva em seu depoimento, 

não demonstrando firmeza em seu depoimento. O Denunciado por sua vez 

negou peremptoriamente as agressões.. Nesta esteira, na ausência de 

prova contundente necessária para o édito condenatório, eis que não 

corroborados os elementos de prova da fase inquisitorial com fulcro no in 

dubio pro Reo, hei por bem, com fundamento no artigo 386, VII, do Código 

de Processo Penal, ABSOLVER o acusado Eurides Galdino de Paula Junior 

das acusações que lhe foram feitas na denúncia, e por CONSEQUÊNCIA 

JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO PENAL. Sem custas. 

Certifique-se imediatamente o transito em julgado, providencie as baixas 

de estilo e arquivem-se os presentes com as formalidade legais.

Considerando a portaria nº 625/2017/SDPG da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, que definiu a distribuição de tarefas dos 

Defensores Públicos do Núcleo de Alto Araguaia; Considerando, ainda, 

que a Defensora Pública atuante nos processos criminais, nas execuções 

criminais e no Juizado Especial Criminal está em gozo de férias 

compensatórias (Ofício nº 393/2017), NOMEIO para atuar na defesa do 

autuado, apenas na presente oralidade, a Dra. Nelci Andrea dos Santos 

OAB 12847/MT, arbitrando, para tanto, o valor correspondente a 2,0 

URH´s conforme os itens 27.2 e 27.3 da tabela XIX de honorários da OAB 

do Estado Mato Grosso, a ser pago pelo Estado de Mato Grosso.

 Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 90708 Nr: 77-39.2018.811.0020

 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: IRACI TENORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DA SILVA OLIVEIRA, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVERA 

RESENDE - OAB:16062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da parte Requerente, INTIMADO para, 

caso queira, impugnar a Contestação de Ref: 12, no prazo legal.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56081 Nr: 1832-74.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

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

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT, Thiago Borges Andrade - OAB:OAB/MT 

18.994

 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, 09 de fevereiro de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31865 Nr: 2540-32.2010.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO - IZOLDINA DE CASTRO MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, SILDETE 

RODRIGUES DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11.355/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAM SANTOS 

ARAUJO, para devolução dos autos nº 2540-32.2010.811.0020, Protocolo 

31865, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59259 Nr: 1907-79.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B

 DISPOSITIVO22. À vista do exposto, ACOLHO a cota ministerial de ref. 32, 

por ter restado comprovada existência de ação proposta, com a mesma 

causa de pedir, as mesmas partes e o mesmo pedido, DECLARANDO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, face ao fenômeno 

processual (Litispendência) e com fundamento, por analogia, no artigo 

485, § 3° do Código de Processo Civil.23. Sem custas e despesas 

processuais.24. Ciência ao MP. 25. Após, certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE com as anotações e baixas ínsitas na CNGC.30. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 29 de 

novembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69326 Nr: 429-65.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MARIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 JULGO procedente a denúncia, para condenar o réu CELSO MARIANO DE 

OLIVEIRA, adequadamente qualificado nos autos, nas infrações do artigo 

129, § 2º, inciso IV, do Código Penal. A pena prevista para o respectivo 

crime é 02 (um) a 08 (oito) anos de reclusão.Da dosimetria da pena.24. 

Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena 

para o crime encontrado.Da reprimenda privativa de liberdade.25. A 

culpabilidade do réu é normal ao tipo. As circunstâncias do crime não 

desfavorece o réu, pois são próprias do crime. A personalidade do réu 

não deve ser considerada em seu desfavor, pois não foi trazido aos autos 

característica que a desabone. Igualmente, nada desabona a conduta 

social do mesmo. Quanto aos antecedentes criminais, o réu é primário. 

Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem os reais motivos 

que o levaram à prática do delito. As consequências não devem ser 

valoradas, visto que inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima 

não contribuiu para a prática do crime. Assim, sendo todas as 

circunstâncias judiciais favoráveis aplico a pena-base no mínimo legal, ou 

seja, em 02 (dois) anos de reclusão. Circunstâncias Legais: agravantes e 

atenuantes26. Não incidem circunstâncias agravantes. Em que pese a 

presença de atenuante de confissão, DEIXO de aplicá-la, nos termos da 

Súmula 231 do STJ.Das causas de Aumento e de Diminuição27. Não há 

causas de diminuição ou aumento de pena, portanto TORNO-A DEFINITIVA 

em 02 (dois) anos de reclusão, para a reprovação e prevenção do crime 

em testilha.28. Nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código 

Penal, estabeleço o regime aberto para o cumprimento DEIXO de substituir 

a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos bem como de 

suspender a pena, não foram preenchidos os requisitos subjetivos 

CONCEDO a possibilidade do(a) acusado(a) apelar em liberdade, deveras, 

não estão presentes os requisitos ensejadores/mantenedores da prisão 

(art. 312 do CPP

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59779 Nr: 2253-30.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 24. À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos descritos na 

denúncia, para condenar ELIOMAR RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado nos 

autos, pela prática do crime descrito no artigo 180, “caput” Código Penal.

(...)29. Face à inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena, 

TORNO DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão 

e 10 (dez) dias-multas no valor de 1/30 (um trinta avos), vigente à época 

dos fatos.V.I.I – Do regime inicial de cumprimento da reprimenda 

imposta.30. Considerando a pena imposta ao condenado – em regra o 

mesmo iniciaria o cumprimento de sua pena em regime aberto, consoante 

estabelece o art. 33, §2º, alínea “c”, e levando-se em conta que o mesmo 

é reincidente em crime doloso, o que permite estabelecer um regime mais 

gravoso, FIXO o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, 

conforme as regras descritas no artigo 33, do Código Penal, e da Súmula 

269, do STJ. .(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 69190 Nr: 379-39.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANA MARA DAS GRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Vistos.1. Trata-se de ação penal com apresentação de resposta à 

acusação (ref. 18), estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na 

fase eminentemente probatória.2. Desta forma, não sendo o caso de 

absolvição sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, 

conforme gizado no artigo 399 e seguintes, ambos do CPP, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 21/02/2018, às 14h30.3. 

PUBLIQUE-SE 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, segundo incidência das situações dos artigos 351 e 

seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e seguintes do CPP, 

sendo que a marcha procedimental deste processo seguirá normalmente 

sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel 

conforme artigo 367 do mesmo CPP. 4. As testemunhas arroladas pelas 

partes e residentes nos limites territoriais deste juízo serão pessoalmente 

intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório na oralidade 

encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao pagamento 

de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, devendo 

constar tal advertência do respectivo mandado judicial de intimação.5. 

REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) testemunha(s) 

militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição sobre a 

expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) testemunha(s) 

servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da oralidade conforme 

norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. Já para as 

testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais de 

outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que a diligente 

gestora judiciária expeça a necessária carta precatória ou carta de ordem, 

observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 222 ou 222-A e 

seguintes, respectivamente, notadamente a não

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33478 Nr: 1015-78.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S. A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP CAR VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves do Santos - 

OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte requerente para manifestar-se quanto 

a certidão do oficial de justiça de fls. 114/115, no prazo legal.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 59355 Nr: 1979-66.2014.811.0020

 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: LAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRFDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte requerente, para manifestar-se no prazo 

legal, da certidão do oficial de justiça de fls. 65/66, informando que não foi 

possível a intimação da parte requerida.

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: 8010218-49.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO GONCALO FERREIRA BUENO (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES OAB - MG31817 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010218-49.2016.8.11.0020 REQUERENTE: CUSTODIO GONCALO 

FERREIRA BUENO REQUERIDO: COGELTA-CONSTRUCOES GERAIS LTDA 

VISTOS, A parte autora alega que é credora da reclamada na quantia de 

R$ 5.404,64 (Cinco mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos) em razão de um contrato de prestação de serviços locatícios. 

Assim, requer a condenação da ré ao pagamento da quantia acima 

relatada, Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve a devida 

contratação, bem como deixou a parte autora de trazer aos autos 

documentos que demonstrassem a veracidade de suas alegações. 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 INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ACOLHO a 

presente preliminar, conforme demonstro nos seguintes termos: A parte 

autora afirma que firmou contrato de prestação de serviços locatícios, 

consistindo na locação de um veículo utilitário em para a reclamada, 

contudo, somente trouxe aos autos a nota fiscal do serviço. Ora, ressalto 

que a parte autora não mencionou a modalidade contratual, bem como não 

juntou cópia de contrato e/ou documento que demonstrasse a efetiva 

utilização do produto pela parte adversa. Tal prova tem caráter essencial, 

visto que reafirma e/ou abre a possibilidade da parte promovida a 

defender-se do que ora tem sido atacada. Nesse sentido, Mutatis 

Mutandis, é a orientação jurisprudencial: TRIBUTÁRIO. IR. INCENTIVO À 

APOSENTADORIA. LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

ESSENCIAL. ART. 267, IV, DO CPC. CORREÇÃO. HONORÁRIOS. 1. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, 

IV, do CPC, se inexiste nos autos documento essencial para a verificação 

da existência do direito pleiteado pelos autores. 2. Verba honorária fixada 

com base no disposto no art. 20, § 4º, do CPC. (Recurso Cível 32990 RS 

1999.71.00.032990-3, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: DIRCEU DE ALMEIDA SOARES, Julgado em 13 de Agosto de 

2002). (grifei). Em nada o atual Código de Processo Civil alterou o 

dispositivo supramencionado, visto que mantem texto incólume no art. 485, 

IV do CPC. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com 

fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de 

mérito arguida pela parte ré, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da inexistência de documento 

essencial que amparasse o direito pleiteado pela parte reclamante. 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. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-72.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JEDINALDO MACENA DE MENESES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PATRICK FRANCISCO OAB - MS0013782A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010307-72.2016.8.11.0020 REQUERENTE: JEDINALDO MACENA DE 

MENESES REQUERIDO: VIACAO SAO LUIZ LTDA VISTOS, A parte autora 

alega que adquiriu passagem de ônibus partindo de Três Lagoas/MS com 

destino a Alto Araguaia/MT. Aduz que percebeu que o veículo estava em 

péssimas condições de utilização, que já em território mato-grossense o 

ônibus sofreu um apagão e que somente após duas horas de espera é 

que a empresa enviou ônibus reserva para socorrer os passageiros. Em 

sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil. 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 reclamada 

juntou documentos (disco tacógrafo) que comprovam que o infortúnio se 

deu pela má condição das estradas, e não por sua culpa exclusiva, uma 

vez que adentrando em solo mato-grossense necessitou diminuir a 

velocidade o que gerou a pane no veículo. A parte autora, por sua vez, em 

impugnação, apenas se limitou a reafirmar a inicial, impugnando os 

documentos colacionados pela parte ré, sem, entretanto, contrapô-las. 

Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o 

dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente 

caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão 

vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo 

emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Outrossim, restou comprovado que a espera pelo veículo 

reserva ocorreu dentro do tempo estimado e previsto pela Lei nº 

11.975/2009, não havendo que se falar em ressarcimentos pela parte 

reclamada. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à 

Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). 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, nesse 

aspecto, 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 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz 

Substituto em Substituição Legal

Comarca de Barra do Bugres
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130698 Nr: 6931-22.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no valor de 46,84(quarenta e seis reais e oitenta e 

quatro centvos)o depósito deverá ser efetuado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130479 Nr: 6812-61.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSDEMAR ASSAD JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de justiça no valor de 23,42(vinte e três reais e quarenta e dois 

centavos) o depósito deverá ser efetuado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 25813 Nr: 1206-38.2006.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE MT - SICRED SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO, JOSÉ DE SOUZA 

FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, Mariana F.de Souza 

Sanches - OAB:10938, Tiago Maciel Borges - OAB:20.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERENTE 

PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS EM 10 (DEZ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 92113 Nr: 2224-16.2014.811.0008

 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: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico e dou 

fé que a requerida devidmante INTIMADA, até a presente data não se 

manifestou.Sendo assim, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 128358 Nr: 5558-53.2017.811.0008

 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 CONSORCIO - SICRED LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyton Romulo Shimazu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar a complementação de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 1.538,10(mil quinhentos e trinta e oito 

reais e dez centavos)o depósito deverá ser efetuado no site do TJMT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133150 Nr: 396-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS ATACADISTAS DE 

MODA E SIMILARES DE CIANORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA CESAR PASSARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO TITTATO CORRALES - 

OAB:48104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 23,42(vinte e três reais e quarenta e dois 

centavos)o depósito deverá ser efetuado no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 132192 Nr: 7798-15.2017.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLO COMECIO DE VEICULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINOZZO - 

OAB:OAB/MT 9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 Vistos, etc.

1 – Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo da Comarca de 

Tangará da Serra - TJMT (5ª Vara), com a finalidade de designação de 

audiência para oitiva de testemunha.

2 – Para o cumprimento do ato deprecado, DESIGNO o dia 22/02/2018, às 

16h00min.

 3 – INTIME-SE o requerido.

4 - Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a data e hora da designação 

da audiência.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 13 de dezembro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 122395 Nr: 2264-90.2017.811.0008

 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: ROBERTO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA - 

OAB:13.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 53308 Nr: 4060-29.2011.811.0008

 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 CICERO HELIODORO 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

IMPUGNAÇÃO foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para apresentar 

manifestação quanto a IMPUGNAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 52756 Nr: 3508-64.2011.811.0008

 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: NARCISA HONÓRIO DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53857 Nr: 61-34.2012.811.0008

 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: MARZELI TEREZINHA XAVIER

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, c impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora do retorno dos 

autos, bem como para manifestar o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97148 Nr: 6093-84.2014.811.0008

 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: WILSON MENDES

 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:

 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.: 107816 Nr: 419-57.2016.811.0008

 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 DOS PRAZERES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 26257 Nr: 2352-17.2006.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE OLIVEIRA

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA 

(PROCURADOR FEDERAL) - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93002 Nr: 2911-90.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleno Ferreira da Costa

 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:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 101410 Nr: 2509-72.2015.811.0008

 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: CELIA APARECIDA SEVERINO SOUZA

 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: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 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): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125477 Nr: 3927-74.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA FERREIRA DA SILVA ANDRADE

 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:

 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 130981 Nr: 7113-08.2017.811.0008

 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: CTC - Centro de Tecnologia Canavieira SA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT 9.123, AMANDA RAMOS GIANONI FILIPPIN - OAB:OAB/SP 

143.172, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 6865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449-SP

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Usinas Itamarati S/A, 

aduzindo, em síntese, omissão na r. decisão de fls. 264/277.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100220 Nr: 1781-31.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA 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: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social-INSS. em face da r. Sentença prolatada por este Juízo as 

fls. 82/86.

2. Os presentes embargos, foram opostos dentro do prazo legal, onde a 

parte embargante narrou à existência de vício necessário de saneamento, 

consistente em contradição, posto que na Sentença que julgou procedente 

os pedido contidos na exordial, nos termos do art. 487, I, do NCPC, ao 

determinar a implantação do benefício, pautou-se em modalidade diversa 

daquela constante na parte dispositiva do decisum.

3. Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relato. DECIDO.

 4. Compulsando os autos, verifico que a razão assiste a parte 

embargante, posto que ao julgar procedente os pedidos contidos na 

exordial, na forma do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, 

este juízo cometera error in judicando ao constar na paragrafo 5º, da r. 

Sentença (fls. 85 – parte dispositiva) a data do indeferimento 

administrativo, por fato desencadeado ao autor.

5. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos e os acolho, nos 

termos do art. 1.022, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, para 

RETIFICAR a r. Sentença de fls. 85, devendo contar na parte dispositiva do 

parágrafo 5º (dispositivo) o seguinte texto:

“Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos da inicial para conceder a autora MARIA 

MADALENA DA SILVA a o auxílio-doença, no valor correspondente a 91% 

do salário de benefício, nos termos do artigo 61 e 29 da lei 8.213/91, bem 

como a pagar os valores atrasados, desde a data do laudo pericial em 

20/08/2015 (fl. 73/75), sendo os valores pretéritos atualizados 

monetariamente de acordo com o Manual de Cálculo da Justiça Federal”.

6. Com relação ao restante do texto da r. decisão atacada, deverá 

permanecer tal como está.

7. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 1461-20.2011.811.0008

 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: LUCIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, KEYWALDO 

VIEIRA NASCIMENTO - OAB:14519/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ILHA VIEIRA PEIXOTO 

- OAB:, Silvia Costa Naves - OAB:Proc. Federal

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente Luciana 

da Silva, aduzindo, em síntese, contradição na r. Sentença de fls. 122/127.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Considerando que fora interporto recurso de apelação às fls. 135, 

recebo-os nos seus regulares efeitos (artigo 1.012, caput, do NCPC).

7. Cumprida todas as formalidades previstas nos §§1º e 2º do art. 1.010 

do Novo Código de Processo Civil, remetam-se os autos, com as 

homenagens deste Juízo, ao Egrégio Tribunal Federal da Primeira Região, 

para regular processamento e julgamento.

8 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81699 Nr: 3400-98.2012.811.0008

 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: JOSIVAL DE OLIVEIRA SILVA

 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:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Josival De Oliveira 

Silva, aduzindo, em síntese, omissão na r. Sentença de fls. 91/92, no que 

concerne a confirmação de tutela antecipada.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98706 Nr: 909-16.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALISON FERREIRA LOPES

 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: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP

 Vistos...

Recebo o recurso de apelação nos seus regulares efeitos (artigo 1.012, 

caput, do NCPC).

Cumprida todas as formalidades previstas nos §§1º e 2º do art. 1.010 do 

Novo Código de Processo Civil, remetam-se os autos, com as homenagens 

deste Juízo, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para regular processamento e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115201 Nr: 4864-21.2016.811.0008

 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: VARZEA DO JUBA ENERGÉTICA S/A, VARZEA DO 

JUBA ENERGETICA S/A - FILIAR I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRIGIERI FILHO, JAQUELINE DA 

COSTA MARQUES FRIGIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA DE MORAES LEITE - 

OAB:, FERNANDO SÉRGIO DA ROCHA FARIA FILHO - OAB:23070, 

LUCIANA CORDEIRO RODRIGUES - OAB:, PEDRO PONTUAL MARLETTI 

- OAB:21.281/PE, Persion Aldemani Martins de Freitas - 

OAB:MT-17.803/O, THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - 

OAB:21.180-PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA VIVIANE DA SILVA - 

OAB:9465/O

 Vistos...

Defiro o pedido de publicação de editais requeridas às fls.324, após, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

manifestarem-se quanto ao pedido de levantamento de fls.320ss, 

interpretando-se o silencio como anuência.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43246 Nr: 3336-93.2009.811.0008

 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, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FERNANDES DE OLIVEIRA, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA, DILVANA MARIA DOS SANTOS, JUSTINO 

SANTANA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO Z. 

MENDONÇA - OAB:6.576, BRUNO JOSE RICCI BOAVENTURA - 

OAB:9271/O, DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA DO BUGRES - OAB:, 

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - OAB:6539, Ledijane 

Zandonadi - OAB:5.361-MT, LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - 

OAB:17504/O, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B

 118. Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil e artigos 11, I c/c 12, II e III, da Lei n. 8.429/92, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO para: i) condenar o Requerido Jaime Fernandes de 

Oliveira ao ressarcimento integral do dano causado ao erário público, (...) 

bem como a pena de multa civil (...). A decretação da perda da função 

pública, suspensão dos direitos políticos de 05 (cinco anos), e proibição 

de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) 

anos; ii) condenar a Requerida Maria Aparecida de Souza ao 

ressarcimento integral do dano causado ao erário público, (...), bem como 

a pena de multa civil (...). A decretação da perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de 05 (cinco anos), e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário, (...); iii) condenar a Requerida 

Dinalva Maria dos Santos ao ressarcimento integral do dano causado ao 

erário público, (...), bem como a pena de multa civil (...). A decretação da 

perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 05 (cinco 

anos), e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 

03 (três) anos; iv) condenar o Requerido Justino Santana Leite ao 

ressarcimento integral do dano causado ao erário público, (...), bem como 

a pena de multa civil (...). A decretação da perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de 05 (cinco anos), e proibição de 

contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 

ou creditícios, (....)Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80029 Nr: 1605-57.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO APARECIDO AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5736/O

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerida 

Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, aduzindo, em 

síntese, omissão na r. Sentença de fls. 115/120.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81167 Nr: 2827-60.2012.811.0008

 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: NEUZA PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente Neuza 

Maria Silva, requerendo, em síntese, a reforma da r. decisão de fls. 

165/171.
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2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 94608 Nr: 4175-45.2014.811.0008

 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: MESSIAS DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - 

OAB:MT-19951-O, GRACIELLY ROSA ORMOND - OAB:18163/O, JUCELI 

DE F. PLETSCH VILELA - OAB:16261, Wilker Christi Corrêa - 

OAB:12.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Messias de Souza 

Santos em face da r. Sentença prolatada por este Juízo as fls. 105.

2. Os presentes embargos, foram opostos dentro do prazo legal, onde a 

parte embargante narrou à existência de vício necessário de saneamento, 

consistente em contradição, posto que na Sentença fora determinado o 

cancelamento da distribuição do feito, na forma do art. 290 do Código Civil, 

diante do não recolhimento das custas pelo requerente.

3. Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relato. DECIDO.

 4. Compulsando os autos, verifico que a razão assiste a parte 

embargante, posto que ao determinar o cancelamento da distribuição do 

feito, na forma do art. 290 do Código Civil, este juízo cometera error in 

procedendo, eis que na r. Decisão proferida dos autos A.I nº 

137264/2014, fora concedido o benefício da justiça gratuita.

5. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos e os acolho, nos 

termos do art. 1.022, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, para 

Revogar a r. Sentença de fls. 105, com efeito infringente do julgado, para 

o fim de determinar o cumprimento integral decisão de fls. 57.

6. Após, apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art.351, NCPC). Em seguida, conclusos.

7. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 100773 Nr: 2124-27.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENICE AMANCIO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO MACEDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:MT 8.075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, KEYWALDO 

VIEIRA NASCIMENTO - OAB:14519/E, ROBERTO ANTONIO FACCHIN 

FILHO - OAB:13947/MT

 Vistos...

Recebo o recurso de apelação nos seus regulares efeitos (artigo 1.012, 

caput, do NCPC).

Cumprida todas as formalidades previstas nos §§1º e 2º do art. 1.010 do 

Novo Código de Processo Civil, remetam-se os autos, com as homenagens 

deste Juízo, ao Egrégio Tribunal Federal da Primeira Região, para regular 

processamento e julgamento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 108238 Nr: 712-27.2016.811.0008

 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 DE FATIMA ALVES RODRIGUES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela requerente Maria de 

Fatima Alves Rodrigues de Andrade, requerendo, em síntese, a reforma 

da r. decisão de fls. 63/65.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 4. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

5. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21522 Nr: 1514-11.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data expedi o alvará eletronico nº 

378721-4 / 2018, no valor de R$ 6.511,78 (seis mil e quinhentos e onze 

reais e setenta e oito centavos), em nome do autorizado: FABIANO GODA, 

CPF: 785.421.461-15 . Nada Mais.

 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:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da decisão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

juntar o pagamento da diligência no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107375 Nr: 158-92.2016.811.0008

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 384 de 723



 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA MAGALHÃES CARDOSO, JCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON PEREIRA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:, JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - OAB:15877-O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição 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.: 120330 Nr: 1001-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDPC, EDDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

OAB:19538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133254 Nr: 473-52.2018.811.0008

 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: GEISON CESAR DA SILVA SANTOS, GEDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRLENE IZABETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 12:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113967 Nr: 4085-66.2016.811.0008

 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: ELIANE DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:, EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES - OAB:16351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132994 Nr: 292-51.2018.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMELSON SALES DILVA, LUZENIL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119902 Nr: 735-36.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIANI FERNANDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 15:15 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132485 Nr: 7985-23.2017.811.0008

 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: RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 14:15 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132422 Nr: 7944-56.2017.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARVINHO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA ANTONIA CEBALHO SILVA, 

GISLAINE ANTONIA CEBALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSAO - OAB:20.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.
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Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133250 Nr: 469-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJDS, MDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 24 de Maio de 2018 às 13:45 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118413 Nr: 6931-56.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE ALBINE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Abril de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118367 Nr: 6885-67.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DA CONCEIÇÃO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Abril de 2018 às 15:15 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85597 Nr: 5981-86.2012.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE CAMPOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LORENÇONI FILHO - 

OAB:6459-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Abril de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118447 Nr: 6965-31.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZENI OLIVEIRA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Abril de 2018 às 15:30 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 118485 Nr: 7003-43.2016.811.0008

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 05 de Abril de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133613 Nr: 723-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS AL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WILLAMS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Em resposta ao Juízo Deprecante, registra-se a impossibilidade da 

realização do interrogatório do acusado através de sistema de 

videoconferência em razão da ausência de suporte técnico.

 III – Desta feita, para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 27 

de fevereiro de 2018, às 13 horas, data única disponível.

IV – Intimem-se todos.

 V – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 122392 Nr: 2262-23.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY SOARES, VANDERLEI PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ARAÚJO DE SOUZA 

- OAB:13.599

 Autos: 2262-23.2017.811.0008 - Código: 122392.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo os réus VANDERLEY SOARES e VANDERLEI PEREIRA 

DOS SANTOS 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 16:50 horas, data única 

disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como os acusados .

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.

Barra do Bugres/MT, 28/agosto/2017.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133610 Nr: 720-33.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 Autos: 720-33.2018.811.0008 - Código: 133610.

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 11 de abril de 

2018, às 13h30.

III - Intimem-se acusado e testemunha, bem como o Ministério Público.

 IV – Intime o acusado a comparecer a audiência marcada pelo Juízo 

deprecante.

 V – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 08 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.: 126371 Nr: 4393-68.2017.811.0008

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 Posto isso, na forma do art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, 

REVOGA-SE a aplicação de medidas protetivas previstas na Lei n.º 

11.340/06 que JANAINA DE LIMA NEVES postula em face de FABIO 

CÂNDIDO MARTINS porque não mais se sustentam.Ciência ao 

MPE.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se.Publique-se, 

registre-se, intime-se e se cumpra.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 09 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.: 51975 Nr: 2725-72.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SALES FERREIRA- SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:OAB-MT nº 17867

 Intimação da defesa para tomar conhecimento da r.decisão de 

fls.143/114, que segue transcrita abaixo:Aberta a audiência, nos termos 

da lei 11.419/2006, as partes não se opõem a gravação do(s) 

depoimento(s) em áudio e vídeo, ouvindo-se então os presentes na forma 

citada. Ficam desde já os presentes advertidos acerca da vedação de 

divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas 

estranhas ao processo. Ausente advogada constituída pelo acusado, 

apesar de intimada disponibilizado no DJE nº 10133, de 06/11/2017 e 

publicado no dia 07/11/2017, motivo por que foi nomeado para o ato o Dr. 

Gláucio Araújo de Souza – OAB/MT 13.599 e arbitrados honorários a 

serem custeados pelo acusado na importância de R$ 900,00 (novecentos 

reais). Diante da ausência injustificada da Advogada constituída, aplica-se 

a regra do art. 265 do CPP para impor a Doutora Deise Jussara Alves – 

OAB/MT 17.867 multa de dez salários mínimos. Comunique-se a OAB/MT 

para adotar providencias que entender pertinentes ao caso. Realizada a 

inquirição da vítima e das testemunhas presentes, conforme gravações 

anexadas nos autos. Homologou-se a desistência das testemunhas 

faltantes.

 DELIBERAÇÕES:I – Cobre o cumprimento das precatórias expedidas para 

inquirição de testemunha, bem assim a destinada ao interrogatório do 

acusado. II – Retornando a precatória destinada ao interrogatório do 

acusado, vista ao MPE e intime-se a Defesa via DJe para apresentação de 

derradeiras alegações. III – Em seguida, conclusos. Nada mais.João Filho 

de Almeida Portela.Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 124307 Nr: 3383-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIESMAR RONDON DA SILVA, RODRIGO DA 

SILVA PRADO, FABIO GRANJEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO DA SILVA 

FERREIRA - OAB:24323/O

 Autos: 3383-86.2017.811.0008 - Código: 124307.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante da manifestação da Defensoria Pública na fl. 76 e, Visando conferir 

efetiva tutela jurisdicional, bem assim duração razoável do processo 

(CRFB/88, 5º, XXXV e LXXVIII), o Juízo nomeia a Dr. Gustavo da Silva 

Ferreira – OAB/MT 24.323/O, para patrocinar os interesses dos acusados 

Rodrigo da Silva e Eliesmar Rondon da Silva para apresentar defesa 

prévia no prazo para protocolar referida peça será de 10 (dez) dias, 

contados da retirada do processo em carga.

Desde logo, o Juízo arbitra os honorários advocatícios no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), para o advogado nomeado, tudo conforme tabela 

de honorários da OAB , considerando as peculiaridades do caso, bem 

assim o comprometimento com a causa da Justiça revelada por ela que 

aceitou apresentar a peça de defensiva.

O valor arbitrado em favor da Advogada nomeada deverá ser pago pelo 

Estado do Mato Grosso, a cujo ente estatal o Juízo faculta o direito de 

reembolso dessa importância em relação aos corréus Rodrigo da Silva e 

Eliesmar Rondon da Silva .

Tal providencia se faz necessária ei que constitui dever do Estado 

assegurar assistência jurídica a todos os cidadãos e, por outro lado, há 

informações dos autos de que o referido corréu, em princípio, não é 

hipossuficiente.

 Referido valor, frisa-se, corresponde à natureza da causa e a quantidade 

de acusados.
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Intime-se pessoalmente o Advogado Nomeado.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Barra do Bugres/MT, 08 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.: 133611 Nr: 721-18.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 Autos: 721-18.2018.811.0008 - Código: 133611.

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 17 de abril de 

2018, às 13h15.

III - Intimem-se acusado, bem como o Ministério Público.

 IV – Intime o acusado a comparecer a audiência marcada pelo Juízo 

deprecante.

 V – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 09 de fevereiro de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-41.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO B. BUGRES , 9 de fevereiro de 2018. 

INTIMAÇÃO DO SENHOR LOURIVAL ROMÃO DA SILVA, brasileiro, 

casado, soldador, filho de Maria Antonia dos Santos Silva e José Romão 

da Silva, natural de Santa Luzia do Norte – AL., aos 01/05.1977, portador 

da Cédula de Identidade nº 1264938-4-SSP-MT., CPF 030.022.144-42, 

residente e domiciliada na Rua Pantaneira, nº 1.272, bairro Maracanã, 

Barra do Bugres – MT., (celular nº 996007434), 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: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 19/03/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000643-41.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: LOURIVAL ROMAO DA SILVA/ Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: RONEY MARCOS FERREIRA - MT10316/O 

E r r o  d e  i n t e p r e t a ç ã o  n a  l i n h a :  '  P a r t e  R é :  #

{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr} ': Error 

P a r s i n g :  P a r t e  R é :  #

{p rocessoTr fHome.p roce s s o P a r t e P o l o P a s s i v o S e m A d v o g a d o S t r } 

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, CELMA ANTONIA 

SANSAO GOUVEIA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-86.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA LEANDRO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

decisão ID do documento: 11571212. “...INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, juntando nos autos procuração por instrumento público. No 

mesmo prazo, o reclamante deverá juntar nos autos comprovante de 

endereço em seu nome, devendo ser contemporâneo à propositura da 

ação, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de 

pressuposto processual (art. 485, I, do CPC). ....” 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: 1001124-04.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

decisão ID do documento: 11571084. “...INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, juntando nos autos procuração por instrumento público. No 

mesmo prazo, o reclamante deverá juntar nos autos comprovante de 

endereço em seu nome, devendo ser contemporâneo à propositura da 

ação, sob pena de indeferimento da petição inicial por ausência de 

pressuposto processual (art. 485, I, do CPC). ....” 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: 1001166-53.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora, da r. 

decisão ID do documento: 11565828. “...Diante do exposto, por considerar 

que, na espécie, exige-se a formação do contraditório a fim de colher mais 

elementos de convicção, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. CITE-SE 

o Requerido na pessoa de seu representante legal, consignando o prazo 

de 30 (trinta) dias para oferecer resposta (art. 183, do CPC), ainda, com 

as advertências de que não contestada à ação, será considerado revel, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor 

(art. 344, do CPC). Havendo alegação por parte do réu de qualquer das 

matérias enumeradas no artigo 337, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

....” 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: 1000370-96.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

EXECUTADA, da r. DECISÃO ID do documento 11723777. “...INTIME-SE a 

parte executada IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA., 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor da 

condenação fixado no título executivo judicial, conforme planilha de 

cálculos com demonstrativo do crédito apresentada pelo exequente, sob 

pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil......” 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.: 96121 Nr: 136-34.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP, 

COMARCA DE ANDRADINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIAN DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30.890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93282 Nr: 3762-95.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938, Tiago Maciel Borges - 

OAB:20640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, conforme certidão de fls. 

237/238 acostadas nos autos, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 5967 Nr: 1169-55.2001.811.0050

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO DOS SANTOS PIMENTA, 

DIOMAR LUDUGERIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Vasques Sampieri 

Burneiko - OAB:6797

 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.: 81537 Nr: 1664-74.2016.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE CARVALHO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls. 164/179 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 

da CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa 

a fim de que seja intimada a parte apelada para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao referido recurso de apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62072 Nr: 27-93.2013.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CAMARGO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que decorreu o prazo eo executado devidamente 

citado, não pagou a dívida nem garantiu o juízo. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 69987 Nr: 3220-82.2014.811.0050

 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: MPRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 89935 Nr: 1730-20.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAF, GAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/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 
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autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da carta precatória devolvida ás fls. 43/47, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 71383 Nr: 58-45.2015.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLE, TCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devolvida ás fls. 79/82, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 35972 Nr: 2761-22.2010.811.0050

 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: JOÃO PAULO BORGES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR LUIZ CHAFRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada as partes, 

na pessoa de seus advogados, do retorno dos autos da segunda 

instância, no prazo legal. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 26466 Nr: 3096-46.2007.811.0050

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIALE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES 

DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANILTON GOMES ROGRIGUES - 

OAB:OAB/MT 14.443, GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - OAB:10755, 

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ANTÔNIO DOS 

SANTOS - OAB:6264-B, VALÉRIA ALVES DOS SANTOS - 

OAB:4.357/MT

 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.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30044 Nr: 96-67.2009.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DILCEU GUZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO DILCEU GUZATTI, Cpf: 

49217135968, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAÇÃO 

DE CONTRARRAZÕES FACE O RECURSO DE APELAÇÃO ACOSTADO 

AOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Vistos.Interposto o recurso de apelação e já 

apresentadas as razões, intime-se a parte apelada para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Caso nas contrarrazões 

sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo1009 do CPC ou a 

apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o 

apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 05 de fevereiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 68917 Nr: 2525-31.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, TERRAVAN 

CONSTRUÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/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, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 86432 Nr: 4771-29.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIMON WENDEK RENZ ALVEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ 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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostada em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 79828 Nr: 688-67.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO TAVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostada em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 80669 Nr: 1141-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO RENSI, RAYA - REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS E OUTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostada em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 88782 Nr: 1109-23.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A., 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA 

DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAR MARIO FANTINEL

 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: HILÁRIO ANTÔNIO FANTINEL 

JÚNIOR - OAB:20.954/A MT, JOÃO PAULO MIOTTO AIRES - OAB:48097 

PR

 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, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostada em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 90169 Nr: 1874-91.2017.811.0050

 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): C.C. DE M. SANCHES ME, CECILIA CONCEIÇÃO 

DE MOURA SANCHES, WEMERSON DE MOURA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 39707 Nr: 3060-62.2011.811.0050

 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): EDISON L. RIBEIRO & CIA LTDA - ME, VALTER 

CESAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE M.RENSI - OAB:9.311 

MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 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, 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.: 27732 Nr: 1144-95.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHDSG, MAADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 23995 Nr: 655-92.2007.811.0050

 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: HELIO SLONG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADEMIR TONIAZZO, CATARINA 

MACHADO TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE GALDINO 

BARREIROS - OAB:14167, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661-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, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor dos documentos 
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acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 68724 Nr: 2383-27.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACS TADEU VENTURA, IOLANDA 

CASAGRANDE VENTURA, DARLI SEIBERT VENTURA, LUIZ ROBERTO 

VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO RONNY ARGERIN - 

OAB:4883, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - OAB:10071

 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 os dados bancários para transferência do numerário vinculado 

ao presente feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 2853-58.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MILTON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO OSCAR MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 2405 Nr: 2199-96.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON, MARIO GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT, TELMA DE MEDEIROS ROSA - OAB:5044-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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, DANDO PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93544 Nr: 3915-31.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE CUIABÁ/MT, BANCO BAMERINDUS S/A 

EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 39591 Nr: 2944-56.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUBOZAN INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POPULAR TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA EGLAÍZE PINHEIRO 

CARDOZO SILVA - OAB:86.412/MG, SERGIO FERNANDO AMATA - 

OAB:28114/MG

 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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 82403 Nr: 2161-88.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DA SILVA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 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, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostada em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 87155 Nr: 253-59.2017.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLUS FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT, MARINALVA RAMOS RODRIGUES - 

OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A
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 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 EMBARGADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

sob pena de revelia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 2723 Nr: 261-32.2000.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - 

CIAPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6348, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, LUCI 

HELENA SOUZA SILVA MONTEIRO - OAB:5024/MT, RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 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 executada, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

indicando os dados bancários para transferência do numerário vinculado 

ao presente feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 63010 Nr: 1003-03.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DE ARRUDA RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FREDERICO JOSÉ RABELO, 

ARISMAR CECILIA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARINALVA RAMOS RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELAINE D. GONZAGA - 

OAB:16.106, MARCELO D. SANTOS FILHO - OAB:14.083 MT, MÁRCIO 

GLEY DA SILVA - OAB:13.803 MT, PAULO DE BRITO CÂNDIDO - 

OAB:2.802/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 o litisconsorte passivo, espólio de 

Frederico José Rabelo, na pessoa de seus advogados para que, NO 

prazo legal, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 31919 Nr: 1979-49.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA VIEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILZA GOMES MACHRY - 

OAB:8245-B/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 promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 94926 Nr: 4707-82.2017.811.0050

 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: MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ 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, 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.: 86801 Nr: 32-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875/SP

 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 remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 93971 Nr: 4163-94.2017.811.0050

 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: JOSÉ HELENO TOBIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15.499/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 as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 21/03/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 
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A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 69204 Nr: 2684-71.2014.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:

 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, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 88515 Nr: 950-80.2017.811.0050

 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: ANA CELIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 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 as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, fiquem cientes que a perícia médica mencionada no 

despacho retro ficou designada para o dia 21/03/2018 às 17:00, a ser 

realizada no consultório do Dr. Dr. André Luciano de Meira Martins, 

localizado na LEON MEDICINA DO TRABALHO NA AV. BRASIL, 1560-NE, 

bem como para que, caso queiram, apresentem quesitos e indiquem 

assistentes técnicos, no prazo de 05 (cinco) dias [art. 421, § 1.° do CPC]. 

A parte requerida deverá comparecer na perícia portando seus 

documentos pessoais e exames laboratoriais. Deverá comparecer 

acompanhada. Faço consignar que o(a) requerente deverá comparecer 

na perícia a ser designada, independentemente, de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 81881 Nr: 1872-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIERRY FELIPE SANTANA SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366

 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, THIERRY FELIPE SANTANA 

SANDRI, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11015 Nr: 1136-94.2003.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SECOS E MOLHADOS CAMPO 

NOVO LTDA, MARLENE KISCHNER DALZOTTO, GELCI DALZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL SECOS E MOLHADOS 

CAMPO NOVO LTDA, CNPJ: 37510443000132, atualmente em local incerto 

e não sabido MARLENE KISCHNER DALZOTTO, Cpf: 28935080225, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido GELCI DALZOTTO, 

Cpf: 49297341934, Rg: 3.504716-6, brasileiro(a), casado(a), do comércio. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/04/2003.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

UNIÃO em face de COMERCIAL SECOS E MOLHADOS CAMPO NOVO 

LTDA, MARLENE KISCHNER DALZOTTOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de NATUREZA TRIBUTÁRIA, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1240200071952/2002.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/02/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 163.558,20

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87965 Nr: 622-53.2017.811.0050

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REYNALDO ARISTIDES DE SOUZA, ROSANA SANTOS 

DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Intimando: TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO GERAL AO PÚBLICO da Ação de 

Notificação proposta neste Juízo, acima identificada, conforme 

despacho/decisão abaixo transcrita e petição inicial em resumo abaixo, 

cientificando-lhes que, deferida e realizada a notificação ou interpelação, 

os autos serão entregues ao requerente.

Resumo da Inicial: [...] O requerente REYNALDO, juntamente com a Sra. 

ANALDINE ROSA DOS SANTOS, já falecida, é genitor do de cujus 

ANTONIO ARISTIDES DOS SANTOS SOUZA, e tomou conhecimento de 

que o filho deixou valores junto à conta vinculada do FGTS, totalizando o 

crédito em R$ 1.770,65 (mil, setecentos e setenta reias e ssesenta e cinco 

centavos), e valores em conta bancária aproximadamente no montante de 

R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) e, ainda motocicleta antiga e de 

pequeno valor (HOND/CG 150 Titan ESD - ano 2006) Considerando que o 

Requerente é o único herdeiro do falecido, bem como que as despesas 

mensais dele encontram-se comprometidas, necessita sacar os referidos 

valores, bem como proceder à tranferência da motocicleta em questão [...]

Despacho/Decisão: Vistos,Nos termos do art. 721 do CPC, expeça-se 

edital de citação de terceiros interessados para manifestação em quinze 

dias.Decorrido o prazo, certif ique e tornem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 31 de janeiro de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137904 Nr: 9761-26.2017.811.0051

 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: Mauricio Toni de Oliveira

 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 09h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137994 Nr: 9818-44.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduelita Lourença da Chaga

 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 09h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27523 Nr: 1611-37.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:1494/RS-9975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que decorreu o prazo e até a 

presente data a parte executada nada manifestou, razão pela qual 

impulsiono os presentes autos, para intimação da parte Exequente, no 

prazo de 15(quinze)dias, indicar bens disponíveis do executado, ou 

solicitar diligências que entender necessárias, nos termos da decisão de 

fls. 164/165, sob pena de suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138419 Nr: 10009-89.2017.811.0051

 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: Elias Florentino de Lara

 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 13h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139302 Nr: 10566-76.2017.811.0051

 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: Francisca Vicente 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 15h20min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 130546 Nr: 6088-25.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCdSL, IdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CAMILO DE GODOY - 

OAB:13405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO das partes para 

comparecerem pessoalmente à Oficina de Pais e Filhos, bem como para 

que tragam seus filhos de 06 (seis) a 18 (dezoito) anos de idade, para 

participarem conjuntamente desta solenidade, que se realizará no dia 

09/03/2018, das 13h00min às 17h30min, no Plenário do Júri do Fórum 

desta Comarca, CONSIGNANDO na intimação que, em relação ao trabalho 

e escola, neste dia será expedida declaração de dispensa por este Juízo, 

se necessário. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134976 Nr: 8329-69.2017.811.0051

 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: KRKP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA FERNANDES 

CAETANO - OAB:15061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8329-69.2017.811.0051 - 134976

Investigação de Paternidade

Despacho.

Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE sobre a incidência também da taxa judiciária, intimando-se 

a Representante do Requerente, em sendo o caso, para que proceda ao 

recolhimento também dos valores que eventualmente houverem faltado.

Em sendo certificada a suficiência do pagamento, CITE-SE o Requerido e 

INTIME-SE a Representante do Requerente, pessoalmente, a fim de que 

compareçam, perante o Núcleo de Conciliação desta Comarca, a fim de 

que compareçam, perante o Núcleo de Conciliação desta Comarca, à 

audiência de mediação a ser oportunamente designada, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 

8º, do NCPC).

Nos termos do art. 695, § 1º, do NCPC, o mandado de citação deverá 

conter apenas os dados necessários à audiência, sem a cópia da petição 

inicial, mas assegurando-se à Requerida o direito de examinar os autos a 

qualquer tempo.

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o 

Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC).

Dada a frequência com que se vincula a eficácia de acordo ao resultado 

de exame de DNA, e em sendo confirmada a citação/intimação das Partes, 
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OFICIE-SE à Secretaria de Saúde, solicitando a apresentação de servidor 

capacitado para a coleta de material genético.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 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.: 123102 Nr: 2501-92.2017.811.0051

 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: SOELY OVIDIO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelair de Fátima Pereira 

Barbieri - OAB:15.272, Archângelo Rigonatto Zanutto - OAB:19.129, 

Lucineia Aparecida Munhol de Oliveira - OAB:10131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(quinze) dias, apresente sua IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada 

pela parte requerida na Ref.34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35557 Nr: 2097-51.2011.811.0051

 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: Maria Rita de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert, Maria Macarini Eckert, Ailton de 

Oliveira Gonçalves, Vanderlei Xavier, Fátima Aparecida de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 15(quinze) dias, apresente sua IMPUGNAÇÃO à contestação ofertada 

pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27762 Nr: 1898-97.2009.811.0051

 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: Argitec Indústria e Comércio de Produtos Cerâmicos 

Ltda, João Paulo Baldo Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Fábio José Mateus Guimarães - OAB:9722-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A/MT, Victor Hugo Senhorini de Aquino - 

OAB:12546/MT

 Processo n° 1898-97.2009.811.0051 (Código 27762).

Cumprimento de Sentença.

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença para recebimento de honorários 

sucumbenciais (fls. 251/254). RECEBO, pois, tal pedido, devendo ser 

realizadas as devidas anotações quanto à conversão do presente feito no 

sistema Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescidos 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).

ADVIRTA-SE, 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 o executado, 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.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE o exequente 

para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÁ, ainda, o exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 do NCPC), bem 

como requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão para 

protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e 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.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

CUMPRA-SE.

Campo Verde – MT, 16 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33281 Nr: 3400-37.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Krusquevis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Caminhões, Valmir Carvalho Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A, Sonia Maria Kai Farias - OAB:8.993A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Fernanda P. da S. G. 

de L. Rodrigues dos Reis - OAB:13283-E

 Processo n° 3400-37.2010.811.0051 (Código 33281).

Cumprimento de Sentença.

 Vistos em correição

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 122/124). RECEBO, pois, tal 

pedido, devendo ser realizadas as devidas anotações quanto à 

conversão do presente feito no sistema Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescidos 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).

ADVIRTA-SE, 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 o executado, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 
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ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE o exequente 

para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a 

incidência da multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, 

não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários 

ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. 

Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto 

de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência depender de 

conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do 

NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. De 

igual modo, na eventualidade de a penhora recair em bens imóveis ou 

direitos reais sobre imóveis, deverá o Oficial de Justiça INTIMAR o cônjuge 

da parte executada, salvo a hipótese de serem casados em regime de 

separação absoluta de bens (art. 842 do NCPC).

DEVERÁ, ainda, o exequente providenciar, independente de mandado 

judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro competente, para 

fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 do NCPC), bem 

como requerer diretamente à Secretaria a expedição de certidão para 

protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e 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.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde-MT, 10 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138388 Nr: 9993-38.2017.811.0051

 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: Valdeir José Cocco Folgiarini

 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 VALDEIR JOSÉ 

COCCO FOLGIARINI, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 09/03/2018, às 09h40min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138417 Nr: 10007-22.2017.811.0051

 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: Isolina Alves Moreira Guimarães

 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 ISOLINA ALVES 

MOREIRA GUIMARÃES, na audiência de tentativa de conciliação designada 

para o dia 09/03/2018, às 09h20min, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103807 Nr: 643-60.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 643-60.2016.811.0051 (Código 103807).

Ação de Busca e Apreensão – Decreto 911/69.

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que a busca e apreensão do veículo descrito na inicial 

restou infrutífera, bem como que o requerido não foi citado.

Diante disso, INTIME-SE o requerente para que no prazo de 10 (dez) dias 

manifeste-se sobre a possibilidade de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução, consoante preconiza o artigo 4º do Decreto Lei 

nº 911/69 ou requeira o que entender de direito.

 Transcorrido tal prazo, INTIME-SE pessoalmente a parte autora para 

requerer as providências necessárias ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 06 de fevereiro de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141212 Nr: 933-07.2018.811.0051

 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: Estevan Mendes Gonçalves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, na pessoa de seu procurador, do decisão 

proferida na Ref. 4: “Diante do exposto, com amparo na fundamentação 

acima, DECIDO: a) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada. b) DEFIRO a inversão do ônus da prova.” (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139318 Nr: 10574-53.2017.811.0051

 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: Cilene Leite 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:

 INTIMO o advogado GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO, OAB/MT 16001-B, 

para comparecer, bem como, apresentar sua cliente CILENE LEITE DA 

SILVA, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

08/03/2018, às 16h20min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15444 Nr: 1389-74.2006.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrenco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graúna Agro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Meire Cristina Saturnino da Silva - OAB:OAB/SP 
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276.591, Regina de Almeida - OAB:OAB/SP 100.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11.231-A

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, indicar bens penhoráveis ou solicitar as diligências 

que entender necessárias, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a 

rigor do estabelecido no art. 921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 139301 Nr: 10565-91.2017.811.0051

 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: Gesiel Lima de Araújo

 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 GESIEL LIMA DE 

ARAÚJO, na audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

08/03/2018, às 16h40min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 95210 Nr: 2426-24.2015.811.0051

 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: NIVALDO GONZAGA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FRANCISCO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, , DECLARO, nos termos do art. 702, § 8º, do NCPC, 

CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial. Por conseguinte, 

CONDENO a parte requerida ao pagamento de horários advocatícios no 

valor de 5% (cinco pontos percentuais) do valor atribuído a causa (art. 

701, NCPC).PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.Considerando que a ação visa ao 

pagamento de quantia em dinheiro, CABERÁ ao requerente buscar a 

instauração da fase de cumprimento de sentença, apresentando desde 

logo seus cálculos de atualização da dívida. AGUARDE-SE a manifestação 

do requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) 

dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 15 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140328 Nr: 526-98.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Geverton Vater

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Estevo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PRATI - 

OAB:13083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 526-98.2018.811.0051 - 140328 (...) INDEFIRO o pedido cautelar 

aduzido pelo Exequente, uma vez que o suposto “perigo de demora” 

jamais restou bem caracterizado nos autos, senão em suas alegações. 

(...) CITE-SE a Parte devedora para que pague a dívida exequenda no 

prazo de 03 (três) dias (art. 829 do NCPC) ou para que, querendo, e no 

prazo de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio de 

embargos.Alternativamente, a Parte executada poderá reconhecer o 

crédito e requerer o parcelamento da dívida, das custas e dos honorários 

advocatícios, mediante entrada de 30% (trinta por cento) e o 

remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescido de correção 

monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do 

NCPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94916 Nr: 2329-24.2015.811.0051

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Sérgio Pollis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 Diante do exposto, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte 

ré. Via de consequência, DECLARO, nos termos do art. 702, § 8º, do 

NCPC, CONSTITUÍDO, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de 

R$ 48.351,53 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e três centavos), já acrescidos dos encargos contratados 

desde o inadimplemento até a data da distribuição do presente processo. 

Após o ajuizamento da ação dá-se a atualização monetária pelo INPC, e os 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, em face do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pela 

advogada e o tempo exigido para o seu serviço. (art. 85, §2º, do 

NCPC).CALCULEM-SE as custas e despesas processuais pendentes, 

INTIMANDO-SE a parte requerida para o pagamento, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.Considerando que a ação visa ao 

pagamento de quantia em dinheiro, CABERÁ ao requerente buscar a 

instauração da fase de cumprimento de sentença, apresentando desde 

logo seus cálculos de atualização da dívida. AGUARDE-SE a manifestação 

da parte requerente. Em não havendo requerimento no prazo de 15 

(quinze) dias, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no art. 1.006 da CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 15 de fevereiro de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138154 Nr: 9868-70.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Katia Felito Romero

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não vislumbro a 

falta de condições financeiras para arcar com as custas do processo. 

INTIME-SE a embargante para fazer o depósito das custas iniciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, 

com fulcro no art. 320 e 321, § único, do NCPC.INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Campo Verde, 15 de fevereiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138987 Nr: 10344-11.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Candido de Oliveira

 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 MARIA APARECIDA 
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CANDIDO DE OLIVEIRA, na audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 08/03/2018, às 17h20min, no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania, deste Fórum.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127636 Nr: 4559-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatyanne Neves Balduino - 

OAB:2732/TO

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de abril de 

2018, às 17h30min de Mato Grosso.Intime-se o Representante do 

Ministério Público, o Acusado e as Testemunhas arroladas pelas partes, 

pessoalmente, e o Advogado, via DJE, observando a necessidade da 

expedição de Cartas Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha 

resida fora da Comarca, cientificando as partes acerca desta 

expedição.Cumpra-se. Intimem-se.Expeça-se o necessário.Às 

providênciasCampo Verde/MT, 5 de fevereiro de 2018.Caroline Schneider 

Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134338 Nr: 7998-87.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Nunes Andrade, Kelvinmar Cardoso 

Silva, Bruno Araujo Lucena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20438/O

 Autos n° 7998-87.2017.811.0051 (134338)

Criminal

 Decisão.

Vistos etc.

O Acusado BRUNO NUNES DE ANDRADE, devidamente citado, ofereceu 

resposta por meio da Defensoria Pública, postergando a apresentação de 

suas razões de defesa.

O expediente adotado pela Defesa do Acusado serve também para 

demonstrar a inexistência de qualquerdas hipóteses arroladas no art. 397 

do CPP, todas referentes a manifesta impropriedade da pretensão punitiva 

estatal.

Equivale a dizer que nãose pode, de logo, decretar a absolvição sumária 

do Acusado, na forma doreferido artigo.

Sob a ótica processual,em análise mais uma vez sumária, observo inexistir 

qualquer dos vícioselencados no art. 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, e inexistindo 

qualquer defeito processual a exigir a extinção da ação, alegado ou não 

pela Defesa, impõe-se o prosseguimento do feito.

DEFIRO a produção daprova testemunhal, única requerida pelas Partes.

Designo audiência deinstrução e julgamento para o dia 16 de fevereiro de 

2018, às 13h30min de Mato Grosso.

Intime-se o Representante do Ministério Público, os Acusados e as 

Testemunhas arroladas pelas partes, pessoalmente,e o Advogado, via 

DJE, observando a necessidade da expedição de Cartas Precatórias, 

caso algumas das partes ou testemunha resida fora da Comarca, 

cientificando as partes acerca desta expedição.

Requisite-se o acusado BRUNO NUNES DE ANDRADE.

CUMPRA-SE, imediatamente, o despacho de p. ref. 60, quanto ao acusado 

BRUNO ARAÚJO LUCENA.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de réu preso, inclusive pelo 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências

Campo Verde/MT, 7 de fevereiro de 2018.

CarolineSchneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87906 Nr: 140-73.2015.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 .Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de abril de 

2018, às 14h30min de Mato Grosso.Intime-se o Representante do 

Ministério Público, o Acusado, o Advogado e as Testemunhas arroladas 

pelas partes, observando a necessidade da expedição de Cartas 

Precatórias, caso algumas das partes ou testemunha resida fora da 

Comarca, cientificando as partes acerca desta expedição.Por fim, realizo 

a juntada nos autos dos antecedentes criminais do acusado, de acordo 

com sua filiação, nos termos postulado pela Defesa.Cumpra-se. 

Intimem-se.Expeça-se o necessário.Às providênciasCampo Verde/MT, 31 

de janeiro de 2018.Caroline Schneider Guanaes SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95641 Nr: 2589-04.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucindo Lopes Dias - 

OAB:10646-B/MT

 Ante o exposto, declaro extinta a pena imposta ao recuperando CARLOS 

FERREIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em decorrência 

do integral cumprimento da pena imposta.Quanto a pena de multa, 

determino a intimação do apenado para comprovar seu pagamento, no 

prazo de 30 (trinta) días. Decorrido o prazo in albis, determino a remessa 

das cópias necessárias extraídas dos autos à Procuradoria Geral do 

Estado, para proceder com a execução fiscal, nos termos do art. 1.599 da 

CNGC, uma vez que a pena de multa passou a ser considerada como 

dívida ativa, a teor do artigo 51 do Código Penal.Transitada em julgado a 

presente sentença, arquivem-se os autos, feitas as anotações de praxe.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126887 Nr: 4251-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Júnior Ramalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Número dos Autos: 4251-32.2017.811.0051 – Código 126887

Espécie: Criminal

 Data e horário: 4 de outubro de 2017, às 14:40 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença do Acusado, do Promotor 

de Justiça e do Advogado.

Em virtude de o réu estar sendo processado no feito de código 130039, 

também desta Comarca, impossível o oferecimento da proposta de 

suspensão condicional do processo.

Assim, é devidamente citado neste ato, para que no prazo de 10(dez) dias 

apresente defesa, arrolando testemunhas e indicando outras provas. O 

réu afirmou que irá constituir advogado, Dr. Gustavo Soares Bonifácio, 

para oferecer a resposta nos dois processos.

 DELIBERAÇÕES

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. Procedida a citação 

do réu neste ato, aguarde-se o prazo supra para oferecimento de 

resposta e após deve ser concluso para designação de audiência de 

instrução. Às providências”.
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Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

CAROLINE SCHNEIDER G. SIMÕES

Juíza de Direito ARIVALDO GUIMARÃES DA COSTA JR.

Promotor de Justiça

GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO

Advogado MAYCON JUNIOR R. DE AZEVEDO

Acusado

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70440 Nr: 3319-54.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Mateus Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmiro Antonio Pinheiro da 

Silva - OAB:9.331/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HERMES MATEUS VENTURA, Rg: 

1713305-0, Filiação: Milton Mateus Ventura e Francisca Ventura, data de 

nascimento: 23/01/1985, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, convivente, 

pintor, Telefone 669912-6265. 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$ 189,90 (Cento e oitenta e nove reais e noventa 

centavos), no prazo de 10(dez) dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de ajuizamento de ação de execução fiscal.

 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, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 19 de janeiro de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTINS DE CARVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

às 16:00hs, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-48.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANTONIA DA SILVA SOFIATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO OAB - MT0008053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON PEREIRA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

às 16hs20min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

às 15:00hs, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-78.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MILHOMES MONTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 10/04/2018 

às 15hs40min, 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000547-28.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARMAZEM DA FE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER OAB - 

MT16311/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELA APARECIDA BATISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 09hs20min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000012-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SATELITE LTDA (REQUERIDO)

GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 09hs40min, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- 

o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 400 de 723



condenação das custas, na forma da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000937-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RODRIGUES GONCALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo as partes na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 10:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Com as 

advertências de praxe.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PUHL BIF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 10hs20min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA PEREIRA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 13:00hs, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-46.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIELEN CORONEL VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 13hs20min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA ROCHA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA MARYAMA SALEH EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 13hs40min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 14:00hs, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE AMARAL SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GTV - SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 14hs20min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-74.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA DE OLIVEIRA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 14hs40min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-88.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR TEIXEIRA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEDI MAGAZINE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 15:00hs, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-11.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO WEBER ALVES BARCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 
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no prazo de 5 (cinco) dias, informar o atual endereço do requerido, sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-38.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO DOS SANTOS BARBOSA (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 S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 16/04/2018 

às 16:00hs, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001136-83.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TENORIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018 

às 09:00hs, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-68.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018 

às 09hs20min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE LEITE SANTAREM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018 

às 13:00hs, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 17/04/2018 

às 13hs20min, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010606-87.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAMOS DE CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRIK CAMARGO NEVES OAB - SP0156541A (ADVOGADO)

SERGIO SELEGHINI JUNIOR OAB - SP144709 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Homologo o projeto de sentença do juiz leigo para que surta os 

efeitos legais. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Campo Verde, 15 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-17.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (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). Intimem-se as 

partes recorridas para apresentarem as contrarrazões. Após, 

encaminhem-se os autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010119-20.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M R SIGNORINI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamado. 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, 

15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-10.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TNL PCS S/A (REQUERIDO)

GVT (HOLDING) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)
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FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (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, 

15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-38.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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. 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 

9892106. De fato, a sentença foi publicada no DJE no dia 24.07.2017. 

Entretanto, apenas no dia 12.08.2017 a parte recorrente 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. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 15 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020031-41.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDIANE AGOSTINETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT15341-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Inconformada com a sentença proferida, a parte 

reclamada interpôs recurso inominado, devidamente preparado nos termos 

do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. Considerando a tempestividade do 

recurso inominado, RECEBO-O no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Após a parte recorrida apresentar suas 

contrarrazões, remeta-se o processo à Superior Instância para 

apreciação do recurso interposto, certificando-se a regularidade das 

intimações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000310-91.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (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)

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, 

15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011327-39.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE MOURA RITTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREMIER PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT0013251S-O (ADVOGADO)

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT0010483A-O (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, 

15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000267-57.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI JUNIOR DOS SANTOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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. 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, 

15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010727-86.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MARQUES ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO OAB - MT0007085S-A (ADVOGADO)

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE DA ROCHA OAB - RS0036568A (ADVOGADO)

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES
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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, 

15 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011004-34.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Visto etc. Inconformada com a sentença proferida a parte 

reclamada interpôs recurso inominado, devidamente preparado nos termos 

do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Após a parte recorrida apresentar suas 

contrarrazões, remeta-se o processo à Superior Instância para 

apreciação do recurso interposto, certificando-se a regularidade das 

intimações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 15 de 

fevereiro de 2018. 1000249-02.2017.8.11.0051 Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

2ª Vara

Expediente

 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:

 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 147555/2018

CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 147555/2018, ocasião em que foi 

agendada Sessão de Mediação e/ou Conciliação para o dia 27 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, 09 de fevereiro de 2018

 Silvane Marlise Schweig Santana

 Gestora Judiciária Substituta do CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64607 Nr: 3629-19.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA - EPP, DIRCEU 

OSTROSKI, JOEL SEBASTIÃO BERNARDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678, VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA - 

OAB:OAB/ PE 14.712, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:OAB/PE 

27.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI, VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI

VERA LÚCIA SILVA DE SOUSA, para que providencie o depósito da 

Diligência, conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita:" 

Certifico para os devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e 

Provimento 004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 

42,70 (quarenta e dois reais e setenta centavos), conforme quilometragem 

a ser percorrida Suburbana (2) e atos (citação) para cumprimento da 

diligência do r. mandado.

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.

Canarana-MT, 7 de fevereiro de 2018

Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça

Mat. 4245 "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27503 Nr: 1372-31.2011.811.0029

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Primavera Maquinas e Implementos Agricolas 

Ltda, Reginaldo Greczyszn, José Ricardo Rezek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glenda Gonçalves dos 

Santos - OAB:13639-A

 Vistos,

1. Defiro pedido de fls. 10/106v.

2. Após, exaurido o objeto dos autos, proceda-se o arquivamento do 

presente feito, com as baixas e anotações de estilo.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57536 Nr: 2703-72.2016.811.0029

 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: DANKAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CORREA SOBRINHO - 

OAB:22029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se novamente a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção 

do processo nos termos dos artigos 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.

Após, volva-me os autos conclusos para apreciação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62801 Nr: 2584-77.2017.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Nicolai, Valdir Nicolai, GENECI FÁTIMA 

NICOLAI, Everton Nicolai, ELIZANDRA ROSSI NICOLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RODACKI GOMES - 
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OAB:OAB/sc 10827, VALDIR JOSE MICHELS - OAB:6595, Waldir 

Francisco Johann - OAB:4581/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador VALDIR JOSE MICHELS, HUMBERTO 

RODACKI GOMES

Waldir Francisco Johann, para que providencie o depósito da Diligência, 

conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita:" Certifico para 

os devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 371,55 

(trezentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme 

quilometragem a ser percorrida (5) e atos (citação) para cumprimento da 

diligência do r. mandado.

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.

Canarana-MT, 7 de fevereiro de 2018

Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça

Mat. 4245"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64516 Nr: 3570-31.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS & OSTROSKI LTDA EPP, JOEL 

SEBASTIÃO BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI, Eliane Felipe, SUZANA 

APARECIDA KOTVSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente 

na pessoa de seu Procurador FABIULA MÜLLER KOENIG, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli, para que providencie o depósito da Diligência, 

conforme certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: "Certifico para 

os devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 106,75 (cento e 

seis reais e setenta e cinco centavos), conforme quilometragem a ser 

percorrida suburbana (5) e atos (citação) para cumprimento da diligência 

do r. mandado.

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.

Canarana-MT, 7 de fevereiro de 2018

Luis Elemar Pfeifer

Oficial de Justiça

Mat. 4245"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-50.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 05/04/2018, às 13h30min (horário oficial de 

Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Canarana-MT, 12 de fevereiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZARDO LUIZ SCHWAAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO)

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILO PEREIRA DA CRUZ (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar o Promovente, na pessoa de seu(s) 

procurador(es), acerca da audiência de tentativa de conciliação 

designada automaticamente para o dia 05/04/2018, às 13h50min (horário 

oficial de Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do 

Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, 

Jardim Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. Canarana-MT, 12 de fevereiro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000115-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JALLES EDUARDO DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Canarana (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO)

 

Autos 1000115-41.2017.8.11.0029 Sentença Tratam-se os presentes 

autos de AÇÃO CIVIL PÚBLICA, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO MATO GROSSO em favor daquele que necessita internação, 

em face do MUNICÍPIO DE CANARANA – MT, requerendo a tutela 

antecipada para internação compulsória de JALLES EDUARDO DE LIMA E 

SILVA. Aduz o Ministério Público, em síntese, que o genitor do paciente, 

compareceu a Promotoria de Justiça de Canarana-MT, solicitando auxílio 

para a internação compulsória do seu filho, para tratamento psiquiátrico, 

por ser portador de Esquizofrenia Grave (CID F10 e F12). Juntou aos 

autos documentos pessoal e laudo médico, atestando ser aquele em favor 

de quem foi interposta a ação, portador de doença que necessita 

internação para tratamento. Conforme consta nos autos o tratamento será 

custeado por seus genitores. O pedido liminar foi concedido, sendo que o 

Município de Canarana foi notificado e providenciou o cumprimento da 

decisão, diante do que se verifica o atingimento do objetivo da ação. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Diante dos 

fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. A Lei nº 10.216/01, art. 

9º, trata da internação compulsória de pessoas portadoras de transtornos 

mentais. Insta consignar que referida legislação estabelece claramente 

que a internação, seja qual for sua modalidade, somente é indicada 

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 

4º). O artigo 6º do referido diploma legal, também estabelece a exigência 

de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, haja 

vista que a internação compulsória é medida extrema e excepcional, pois 

representa limitação ao direito constitucional de liberdade, elenca as 

modalidades de internação: Art. 6º. A internação psiquiátrica somente 

será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os 

seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de 

internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o 

consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá 

sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação 

compulsória: aquela determinada pela Justiça. A Resolução CFM nº 

1.598/00 que normatiza o atendimento médico a pacientes portadores de 

transtorno mental em seu artigo 6º refere: Nenhum tratamento deve ser 

administrado a paciente psiquiátrico sem o seu consentimento esclarecido, 

salvo quando as condições clínicas não permitirem a obtenção desse 

consentimento, e em situações de emergência, caracterizadas e 
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justificadas em prontuário, para evitar danos imediatos ou iminentes ao 

paciente ou outras pessoas. A internação pode ser requerida como 

medida protetiva à pessoa portadora de esquizofrenia e necessitada de 

tratamento com internação, conforme laudo médico juntado, visando o seu 

adequado tratamento médico, a ser imposta para salvaguardar o direito à 

saúde e a integridade física e mental constitucionalmente garantido e tendo 

por fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso 

III, da Constituição Federal). Outrossim, tal medida serve também para 

resguardar a família do próprio interditado. Como notório, o direito à saúde 

é essencialmente coletivo (art. 6º da CF/88), transmudando-se em direito 

subjetivo e, dessa forma, apto a ser individualmente pleiteado tão somente 

quando vinculado à possibilidade de violação do direito à vida, este sim, 

direito fundamental individual com primazia sobre todos os outros, nos 

termos do artigo 5º, caput, CF/88 e conforme leciona a mais abalizada 

doutrina e jurisprudência. Está sobejamente comprovada nos autos a 

patologia do beneficiário, bem como a necessidade do tratamento na forma 

solicitada. Isto porque as provas colacionadas pela parte requerente 

demonstram que sem o tratamento pleiteado, sua saúde – e eventualmente 

a sua vida - estaria sob risco de perecimento. A tutela pleiteada pela parte 

autora é procedente, uma vez que possui legitimidade ativa para pleitear 

do Estado condições de uma vida razoável e saudável, direito este 

contemplado pela Constituição Federal. Assim, visando guarnecer o 

necessário tratamento de saúde, com os meios imprescindíveis para tanto, 

não há outra alternativa senão a de lhe conceder guarida na respectiva 

prestação jurisdicional. Dispositivo Ante o exposto, resolvo o mérito com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, para determinar a internação compulsória de JALLES 

EDUARDO DE LIMA E SILVA, na Clínica Terapêutica Salvando Vidas, 

localizada na cidade de Jundiaí, no Estado de São Paulo, bem como o 

translado do paciente. Ratifico a antecipação dos efeitos da tutela em 

sentença, bem como reconheço o cumprimento da ordem como 

determinado. Deixo de condenar ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios em primeiro grau de jurisdição, na forma do artigo 39 da Lei 

6.830/80 e nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95, que se 

aplicam por analogia. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto 

no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. 

Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e 

intimação em sistema. Canarana, 31 de janeiro de 2018. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL 003/2018 PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO DA COMARCA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro em 

Substituição Legal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de 

suas atribuições legais; CONSIDERANDO o Processo Seletivo para 

Recrutamento de Estagiários do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, instituído pelo Edital 001/2018/DF; CONSIDERANDO que o 

Excelentíssimo Senhor Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, DD. 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, com o objetivo de oportunizar o 

estágio de estudantes de Nível Superior em Direito, aliado à necessidade 

de auxílio na prestação jurisdicional, autorizou, em 17/01/2018, esta 

Comarca a proceder processo seletivo de recrutamento de Nível Superior 

em Direito; CONSIDERANDO que de acordo com o cronograma do 

Processo Seletivo, após o período de inscrições de 29/1/2018 a 9/2/2018, 

devem ser publicadas as inscrições deferidas e indeferidas, RESOLVE: 

Art. 1º – PUBLICAR nesta data a Relação de Candidatos que obtiveram 

suas inscrições DEFERIDAS e INDEFERIDAS: INSCRIÇÕES DEFERIDAS DO 

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR EM 

DIREITO/2018

01. ANDRESSA DE MELO TORRES ARAÚJO

02. ANNA CAROLINA FARIAS DE SOUZA CALDAS

03. ANA CLARISSA DA COSTA LECHENER

04. BRUNA MARIA BRITO MARTINS

05. BRUNO BARROSO DE FREITAS

06. CARLOS ALBERTO DA CUNHA SOUSA

07. ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS

08. ELESANDRA MARTINI SANTOS

09. GABRIEL JORDAN CASO DA SILVA

10. JACKELINE MOREIRA DE CARVALHO

11. JAYNNARA KELLY SILVA DE OLIVEIRA

12. JOSIANE MARIA DA SILVA PENHA DO ROSARIO

13. JOSIELI RODRIGUES ALVES

14. LEICY RANNY MEDEIROS

15. RENATA ALVES FELICIANOP DE SOUSA

16. STEFFANY LEMES DA SILVA

17. THAIS VALÉRIA TRINDADE LEAL

INSCRIÇÃO INDEFERIDA DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO DE 

NÍVEL SUPERIOR EM DIREITO/2018

01.RANIELI LESSA SABINO

Chapada dos Guimarães, 15 de fevereiro de 2018

LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR Juiz de Direito Diretor do Foro em 

Substituição Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87270 Nr: 4371-93.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JURANDIR DE LIMA

 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 autor, 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.: 87204 Nr: 4306-98.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Bezerra Felix da Silva

 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, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21248 Nr: 1868-80.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iva Souza Miranda da Rocha

 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 o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 
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pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87116 Nr: 4234-14.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lino da Silva Pinto

 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, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87265 Nr: 4366-71.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO A NASCIMENTO

 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 autor, 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.: 87359 Nr: 4460-19.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE REGINA CARVALHO SIQUEIRA

 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 das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2003 Nr: 505-39.2000.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Gomes da Silva, Wirys Ataídes da 

Silva

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

- OAB:16.691/A, Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - 

OAB:17.486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcebíades José Bonfim - 

OAB:3.210-MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626, Leandro de Souza 

Bonfim - OAB:OAB/MT 10.058

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação determino: a) a 

exclusão do Sr. Ademilson Macedo Rodrigues, para que promova a 

respectiva ação petitória (reivindicatória, ou demarcatória), em razão da 

complexidade exacerbada que sua participação gerou aos autos; b) que o 

exequente promova o deposito judicial do valor de R$ 24.285,42, valor 

excedente ao necessário para a quitação da presente lide.Intimem-se. 

Preclusa a presente decisão e, após o deposito, levante-se em favor do 

executado.Após, ao exequente para se manifestar na forma do art. 924, II 

do CPC.Cumpridas a determinações supra, volvam-me concluso para 

sentença.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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

 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 data para coleta de material genético para o 

próximo dia 07 março 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): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87074 Nr: 4192-62.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afrânio Loureiro Borba

 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, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87202 Nr: 4304-31.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MESQUITA

 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, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87232 Nr: 4334-66.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFRA Engenharia e Construção LTDA - EPP

 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, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87353 Nr: 4454-12.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055
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 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 autor, 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.: 94278 Nr: 3046-49.2017.811.0024

 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: SANDRA MUNDIN DA SILVA, JOSÉ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA AZAMBUJA MUNDIN, Jairo 

Secundino Hipólito, Zilda Pereira da Silva Hipólito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA BAPTISTA LEMOS 

NATALI DE BRITO - OAB:378897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação, bem como para 

contestar a reconvenção, em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95384 Nr: 3599-96.2017.811.0024

 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: Supermercado Somar - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAROL EMPREENDIMENTOS S/A, MC - 

HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME, SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDAO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146, HELCIO RODRIGUES SILVA - OAB:14477

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar as contestações refs. 34 e 35.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78261 Nr: 477-12.2016.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE CONCEIÇÃO STRLOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira de Campos, Helena Jorgina 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITORINO PEREIRA DA COSTA - 

OAB:4671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, verifica-se que as procurações referentes aos 

herdeiros ADÃO NATALINO DE CAMPOS e ELIEUZA OLIVEIRA DE 

CAMPOS, conquanto constem o nome dos referidos herdeiros, não estão 

subscrita por eles. Dessa maneira, intime-se a inventariante, por 

intermédio do advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a referida irregularidade, apresentando novas procurações 

devidamente assinadas.

II. No tocante aos herdeiros ANA DE CAMPOS XAVIER e PEDRINHA 

PEREIRA SOARES, deverá informar se são representados pelo advogado 

subscritor da inicial ou, não sendo o caso, apresente os dados 

necessários para sua citação, uma vez que tal informação não foi 

apresentada nem na inicial, tampouco nas primeiras declarações. O que 

obsta, sobretudo, a homologação da partilha apresentada.

 III. Diante do valor indicado do imóvel objeto do inventário (R$ 435.112,00 – 

quatrocentos e trinta e cinco mil cento e doze reais), o qual, inclusive, já 

foi, em parte, vendido, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, já que, pelo 

que se nota dos autos, receberam os herdeiros o montante de R$ 

185.112,00 (cento e oitenta e cinco mil cento e doze reais), de modo que 

demonstram possuir condições de pagar os valores referentes às custas 

processuais.

 IV. Desse modo, deverá o inventariante, no prazo fixado, recolher os 

valores referentes às custas processuais, sob pena de extinção do feito.

 V. Certifique-se eventual silêncio.

 VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97160 Nr: 4527-47.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Medcom comércio de Medicamento LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Livia Raizer Mendes - 

OAB:OAB?PR 36570

 Vistos, etc.

I. INDEFIRO o pedido de cancelamento do leilão designado, na medida em 

que o imóvel que será submetido à venda judicial é aquele registrado no 

cartório de registro de imóveis deste Município sob o nº 18.254.

II. Frise-se que, não há como considerar, para finalidade pretendida pela 

parte executada, o texto da escritura pública de compra e venda a qual, 

inclusive, foi averbada às margens da referida matrícula.

III. Intimem-se.

IV. Exaurida a finalidade da presente missiva, devolva-se.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79205 Nr: 834-89.2016.811.0024

 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: Patricia Gregória de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Cristina Barriviera 

da Costa - OAB:239.354/SP, Thiago Santana Silva - OAB:21.438-O/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Por conseguinte, julgo extinto, com resolução de mérito, o presente 

feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81928 Nr: 1883-68.2016.811.0024

 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: Neide Maria de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A
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 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos veiculados 

pela parte autora.Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente processo.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, com 

fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, pelo 

prazo de 5 (cinco) anos, em decorrência do que estabelece o art. 98, §3º, 

do CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição 

de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82858 Nr: 2368-68.2016.811.0024

 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: Edna Santinha da Silva

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

 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 Edna Santinha da Silva, no valor 

de 1 (um) salário mínimo mensal, pelo período de 120 (cento e vinte dias), 

em razão do nascimento de sua filha, Fernanda Silva de Souza, desde a 

data de entrada do pedido administrativo em 14.7.2016 (anexo à inicial). 

Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 88239 Nr: 479-45.2017.811.0024

 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: Ilza Rodrigues de França

 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 

segurado(a) especial, ao(à) autor(a) Ilza Rodrigues de França, 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 9.10.2015 (anexo à inicial).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.: 78314 Nr: 504-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra, Angelina Benedita 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiany de Almeida Ribeiro, SANEPLAN 

SANEAMENTO E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, JOANA DARC SILVA, 

Cleudson Luiz Fernandes, Dênio Peixoto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, NAYARA LORAYNE ROSA LIMA - OAB:21990/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante das informações apresentadas pela parte autora, quanto ao 

endereço ficto da empresa demanda SANEPLAN – Saneamento e 

Terraplanagem Ltda, DEFIRO o pedido de notificação por edital.

 Decorrido o prazo para manifestação, com fulcro no art. 72, II, parágrafo 

único, do CPC/2015, desde já, nomeio a Defensoria Pública da Comarca 

como curadora especial, a qual deverá ser intimada para apresentação de 

defesa em favor da demandada.

II. Ademais, verifica-se do mandado de notificação dos requeridos Dênio 

Peixoto Ribeiro e Tatiany Almeida Ribeiro que o Sr. Oficial de Justiça é 

omisso quanto à notificação de Dênio Peixoto Ribeiro, já que consta 

apenas assinatura da demandada Tatiany Almeida Ribeiro. Donde se 

presume, não ter havido sua notificação.

 Dessa maneira, devolva-se o referido mandado ao Sr. Oficial Silvio Victor 

Leite Campos, a quem incumbirá a notificação do requerido Dênio Ribeiro 

Peixoto, no endereço ali apontado.

 Quanto ao pedido de notificação por hora certa, esclareço que, caso o 

meirinho suspeite da ocultação do requerido, deverá proceder na forma do 

artigo 252 e 253 do CPC/2015, independentemente de novo despacho.

III. Cumpridas as determinações anteriores, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78627 Nr: 608-84.2016.811.0024

 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: Geralda Lima Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristovão Pedriel da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 I. Diante do exposto, AFASTO as preliminares levantadas e, não havendo 

outras questões pendentes, declaro saneado o processo. II. Intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir justificando a sua necessidade, sob pena de 

indeferimento. III. Certifique-se eventual silêncio.IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79129 Nr: 801-02.2016.811.0024

 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: Cooperchagui - Cooperativa Educacional de Chapada 

dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delegacia da Receita Federal do Brasil em 

Cuiabá/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO PEREIRA DE SOUSA - 

OAB:17325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I. AFASTO a alegação de incompetência absoluta deste juízo, 

uma vez que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nos 

casos em que a ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Federal transcorra perante o juízo estadual, em razão da competência 

delegada, tal delegação também se estende às ações desconstitutivas do 

crédito tributário em questão, como o caso dos autos. O que se dá em 

razão da conexão entre as demandas. Nesse sentido: (...). Dessa forma, 

não havendo outras questões processuais pendentes, DECLARO 

saneado o processo. III. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir justificando 

a sua necessidade, sob pena de indeferimento. IV. Certifique-se eventual 

silêncio.V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79192 Nr: 829-67.2016.811.0024

 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: Ilda Pimenta de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES todos os pedidos veiculados 

pela parte autora.Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo 

extinto com resolução de mérito o presente processo.Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, com 

fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, em decorrência do que estabelece o art. 98, §3º, do 

CPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Em caso de interposição de 

apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, 

procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações de 

estilo.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 79490 Nr: 960-42.2016.811.0024

 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: CLEUCIENE COSTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Por conseguinte, julgo extinto, com resolução de mérito, o presente 

feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 80738 Nr: 1419-44.2016.811.0024

 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: Elza Russo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Quagliotti Salome - 

OAB:103.587/SP, Ludmilla de Moura Bouret - OAB:8476/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Por conseguinte, julgo extinto, com resolução de mérito, o presente 

feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81948 Nr: 1897-52.2016.811.0024

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nilva Teixeira Lechner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial. Por conseguinte, julgo extinto, com resolução de mérito, o presente 

feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

do valor da causa (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Em caso de interposição de apelação, observe-se 

o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à 

remessa do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

independentemente de novo despacho.Transitada em julgado, 

arquivem-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 17208 Nr: 1795-79.2006.811.0024

 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: Dagma Paulina Jerônimo

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista a(s) decisão(ões) da(s) Instância(s) Superior(es), 

arquivem-se.

II. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17333 Nr: 95-34.2007.811.0024

 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: Marcia Fernanda Pereira Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielton Peter Boaventura de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izabel Cristina Masson da Cruz 

- OAB:11730 - MT, Julio de Barros Salek - OAB:83652/SP, Manoel 

Antonio de Rezende David - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CONVERTO o julgamento em diligência.

Em análise detida dos autos constata-se que o processo ficou paralisado 

por 05 (cinco) anos diante da insuficiência de passíveis penhoráveis, 

emerge no ato o executado contra a restrição RENAJUD em face do lapso 

temporal transcorrido.

 Desse modo, converto o julgamento em diligência e intimo a parte autora 

através de suas procuradoras Izabel Cristina Masson da Cruz - OAB nº 

11.730 e Rosangela da Sila Capelão - OAB nº 8.994, para se manifestarem 

referente a petição de fls. 66/70, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

 Justifica-se esta providência no princípio do contraditório efetivo disposto 

no artigo 10 do Código de Processo Civil, evitando-se decisão escudada 

em fundamento-surpresa.

 Após, conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 
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9.099/95.

Encaminhado por meio eletrônico.

 Atendimento Central de Juízes Leigos.

 Projeto Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso

 Carla Caroline de Paula Rocha

Assinatura Digital

Juíza Leiga

Vistos, etc.

 HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de decisão 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21027 Nr: 1650-52.2008.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Procópio Carnaúba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Domingos da Silva - 

OAB:4.907B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laercio Faeda - OAB:3589-B, 

Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B/MT

 Vistos etc.

CONVERTO o julgamento em diligência.

Em análise detida dos autos constata-se que o promovente foi intimado a 

se manifestar por diversas vezes e acostou petição fl. 186 solicitando a 

expedição de Alvará Judicial, porém não esclarece se o valor satisfaz de 

forma plena a execução.

Desse modo, converto o julgamento em diligência e opino para 

DETERMINAR a intimação da parte autora a se manifestar de forma 

detalhada esclarecendo a concordância do valor para extinção definitiva 

da execução, bem como a juntar procuração atualizada com poderes de 

“receber e dar quitação”, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção 

processual.

 Após, conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95.

Encaminhado por meio eletrônico.

 Atendimento Central de Juízes Leigos.

 Projeto Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso

 Carla Caroline de Paula Rocha

Assinatura Digital

Juíza Leiga

Vistos, etc.

 HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de decisão 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 12549 Nr: 3704-30.2004.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joslaine Santos de Souza - 

OAB:8597/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Cardi Filho - 

OAB:3584-A, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ..... Acolho o pedido de conversão em perda e danos e rejeito o pedido de 

suspensão. Ante o exposto, opino pela CONVERSÃO EM PERDAS E 

DANOS da pretensão, entendo como necessário e suficiente a estipulação 

de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE e juros simples de 1% ao mês, ambos a partir da data de 

registro da sentença (03/04/2006). DETERMINO a intimação das partes. 

Projeto de decisão sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95.Encaminhado por meio eletrônico. Atendimento 

Central de Juízes Leigos. Projeto Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso Carla Caroline de Paula RochaAssinatura DigitalJuíza LeigaVistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18034 Nr: 711-09.2007.811.0024

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Cardoso de Lemes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Soares de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Julio Bento Junior - 

OAB:15.302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darci Melo Moreira - 

OAB:2626

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino para 

DETERMINAR que ODAIR CARDOSO LEMES pague R$1.865,00 (mil e 

oitocentos e sessenta e cinco reais) referente a mão e obra para 

confecção de 500 metros lineares de cerca restante, que será levantado 

por SEBASTIÃO SOARES DE MELO, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês , desde o seu arbitramento.Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95).Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.Encaminhado por meio 

eletrônico. Atendimento Central de Juízes Leigos. Projeto Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso Carla Caroline de Paula RochaAssinatura 

DigitalJuíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21684 Nr: 2308-76.2008.811.0024

 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: Cirio Augusto Quinta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Ante o exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95.Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95.Encaminhado por meio eletrônico. Atendimento Central de Juízes 

Leigos. Projeto Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso Carla 

Caroline de Paula RochaAssinatura DigitalJuíza LeigaVistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31084 Nr: 616-08.2009.811.0024

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Renata de Souza Fabris - 

OAB:12706, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 8º, caput, da Lei n° 9.099/95 e 

Enunciado 51 do FONAJE, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juízo para processar e decidir este feito, e, em consequência, 
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JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, diante da liquidação extrajudicial da parte 

executada.DETERMINO a expedição de certidão de crédito no valor de R$ 

12.726,94 (doze mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa e quatro 

centavos) fls. 398/401. Sem custas e honorários advocatícios, face ao 

disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias.Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95.Encaminhado por meio 

eletrônico. Atendimento Central de Juízes Leigos. Projeto Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso Carla Caroline de Paula RochaAssinatura 

DigitalJuíza LeigaVistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95.Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19737 Nr: 381-75.2008.811.0024

 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: Jesuina Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio FIAT OU Fiat Administradora de 

Consórcios Ltda., Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Fratari da Silveira 

Tavares - OAB:11445, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Marques Echeverria 

- OAB:4939, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.604, Emanuela 

Marques Echeverria - OAB:6.896, Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13.754-A/MT, Renata Karla Batista e Silva - OAB:8753, Sue Ellen 

Baldaia Sampaio - OAB:11366

 Ante o exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil.DETERMINO a devolução do saldo remanescente as reclamadas na 

ordem de R$1.276,41 (mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e um 

centavos), com as devidas atualizações. INTIMEM-SE os reclamados para 

apresentarem as contas bancárias para devolução do saldo 

remanescentes, sob pena de arquivamento. Saliento que caso o valor 

tenha sido desbloqueado das contas das reclamadas, certifique-se nos 

autos. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95.Encaminhado por meio eletrônico. Atendimento Central de 

Juízes Leigos. Projeto Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.Carla 

Caroline de Paula RochaAssinatura DigitalJuíza LeigaVistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95.Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 20/2018-CA

 A Drª. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Forum desta Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da lei etc.,

 Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 005/2008/DGTJ, de 

05.8.2008, que normatiza o pagamento das substituições de servidores 

durante o afastamento dos titulares dos cargos;

 Considerando que a Portaria 17/2018-CA terá validade a partir da data de 

publicação e não a data do dia 07/02/2018.

 RESOLVE:

Art. 1º RETIFICAR, em parte a Portaria 17/2018-CA que designou a 

servidora Ana Maria Guimarães, matrícula 32758, Analista Judiciário, para 

exercer a função de Gestora Judiciária do Juizado Especial Cível e 

Criminal a partir de 07/02/2018, onde se lê “a partir de 07/02/2018”, leia – 

se, a partir da data da publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Colíder 15 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito e Diretora do Forum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000090-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CARDOSO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT0013296A-O (ADVOGADO)

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000090-54.2018.8.11.0009 AUTOR: 

JOSE MARIA CARDOSO FILHO RÉU: MUNICIPIO DE COLIDER 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 
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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 

2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000089-69.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR VERSORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000089-69.2018.8.11.0009 AUTOR: 

JULIO CESAR VERSORI RÉU: LOJAS RENNER S.A. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000191-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA LUIZA DA 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: 1000191-91.2018.8.11.0009 AUTOR: 

MARTA LUIZA DA 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. 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. 
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Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 09 de fevereiro 

de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 3023-22.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de IRACEMA DO CARMO SILVA, brasileiro(a), casada(o), doméstica(o), 

portador(a) da CI/RG nº 549.103 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

903.270.981-04, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; e 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, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 22/07/2015, data do requerimento administrativo (fl. 35), data 

posterior à cessação do auxílio-doença. c) REJEITAR a arguição preliminar 

da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 3023-22.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DO CARMO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Não obstante o valioso trabalho pericial desenvolvido, não há como se 

acolher o pleito do ilustre Sr. Perito à fl. 60.

É que o Juízo já foi benevolente na fixação de seus honorários, fixados 

que foram em R$ 400,00 (quatrocentos reais) quando o máximo permitido 

pela Resolução 305/2014 do Conselho da Justiça Federal é de R$ 200,00 

(duzentos reais), o que a impedir o intento.

Expeça-se o necessário para o pagamento dos honorários periciais do 

médico perito.

Intime-se o Dr. Guilherme José Fiebrantz Pinto (CRM/MT 6044) a respeito 

desta decisão e para informar os dados bancários para levantamento dos 

honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95470 Nr: 2932-29.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de MARIA EUNICE DA SILVA, brasileiro(a), cozinheira, portador(a) da 

CI/RG nº 408947 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 395.430.801-00, 

no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, nos termos do 

art. 44 da Lei 8.213/91; e 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, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da 

CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício (DIB) em 25/03/2015, 

data do requerimento administrativo (fl. 33), data posterior à cessação do 

auxílio-doença. c) REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no 

interregno entre o indeferimento administrativo e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 98175 Nr: 893-25.2016.811.0009

 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: LAIR JULIANO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMI - CAIXA DE PECÚLIOS, PENSÕES E 

MONTEPIOS - BENEFICIENTE, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDENCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404/MT, MARLUCE NÚBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - 

OAB:OAB-MT 20.027/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Efetuado o recolhimento da respectiva taxa, DEFIRO o pedido de 

desarquivamento dos autos (fls. 138/140).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96294 Nr: 3464-03.2015.811.0009

 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: ANÁLIA TAVARES CAMARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.A decisão de fl. 21 concedeu a gratuidade da justiça à 

parte autora, a qual foi prolatada pelo Excelentíssimo Magistrado então 

competente. Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, 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 
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(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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 94915 Nr: 2624-90.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CELESTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de SEBASTIÃO CELESTINO DA SILVA, brasileiro(a), serviços gerais, 

portador(a) da CI/RG nº 508.375 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

260.362.401-63, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91;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, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 26/09/2015, data da cessação do benefício (fl. 33), data posterior 

à cessação do auxílio-doença;c) REJEITAR a arguição preliminar da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 93729 Nr: 1866-14.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para o auxílio-doença ou auxílio-acidente. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

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

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fls. 30/33), 

tais valores ficam 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. Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se 

de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário (art. 

496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.Decisão 

prolatada às 15h01 do dia 14/02/2018, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal.Colíder, 14 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95080 Nr: 2700-17.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURENICE FRANCISCA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de LAURENICE FRANCISCA TORRES, brasileiro(a), auxiliar de serviços 

gerais, portador(a) da CI/RG nº 4443724 SSP/PE e inscrito(a) no CPF/MF 

sob o nº 844.656.894-20, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91;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, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 1º/10/2015, data posterior à cessação do benefício (fl. 22);c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95079 Nr: 2699-32.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CERENCOVICH FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do 

art. 85, do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, 

o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço 

(art. 85, § 2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça 

(fls. 35/36), tais valores ficam 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. Não havendo sucumbência por parte do ente público, 

deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame 

necessário (art. 496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 
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julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.Decisão 

prolatada às 13h50 do dia 14/02/2018, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal.Colíder, 14 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 97425 Nr: 403-03.2016.811.0009

 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: GLEYCE KATHELEN MEDEIROS DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de GLEYCE KATHELEN MEDEIROS DONASSAN, brasileiro(a), casada(o), 

desempregada(o), portador(a) da CI/RG nº 2070983-8 SSP/MT e 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 035.678.071-61, no valor de 100% (cem 

por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; e 

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, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 24/09/2015, data do requerimento 

administrativo (fl. 33), data posterior à cessação do auxílio-doença. c) 

REJEITAR a arguição preliminar da prescrição das parcelas vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma 

do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58667 Nr: 293-43.2012.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA TEROLTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de ELIANE APARECIDA TEROLTI, brasileira, solteira, lavradora, portador(a) 

do CI/RG nº 1293924-2 SSP/MT, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

048.222.521-16, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91;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, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) o dia 29/06/2017, data posterior à cessação do benefício (fl. 150), na 

dicção do art. 43, “caput”, da Lei 8.213/91;c) REJEITAR a arguição 

preliminar da prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, 

parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no interregno entre o 

indeferimento administrativo e a postulação judicial, transcorreu lapso 

temporal inferior ao prescricional estabelecido no dispositivo suso 

mencionado de regência.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001741-58.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PLENS OAB - MT0005603A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, acerca do LAUDO PERICIAL ID. 

11220742.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001836-88.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI BATISTA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO RUEDA OAB - MT0020899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001836-88.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: IVANI BATISTA RAMOS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de Ação 

Previdenciária, com pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela ajuizada 

por IVANI BATISTA RAMOS, em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Aduz o autor, em síntese, que possui todos os requisitos necessários 

para perceber o benefício pleiteado e, por isso socorre a este Juízo. Com 

a inicial, vieram os documentos. DECIDO. 1 - Inicialmente, preenchidos os 

requisitos legais (NCPC, art.319), RECEBO a petição inicial em todos os 

seus termos. 2 - Ademais, almeja o requerente a concessão de tutela 

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

recebimento de auxílio-doença a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), 

vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o 

modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São 

provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não 

se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os 

requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Nesse sentir, apesar de 

todo acervo documental juntado pelo autor, compulsando os autos, 

observa-se que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a 

pretensão antecipatória, já que pairam dúvidas acerca da atual 

incapacidade laborativa, (não há documentos recentes atestando a 

incapacidade laborativa do autor), não havendo por isto o cumprimento 

dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos 

necessários ao deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, podendo ser objeto de 

reapreciação em momento oportuno. 3 - Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de 

justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os requisitos 

autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser revogado a 

qualquer tempo. 4 – Ademais, diante do ofício circular nº 

001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade dos 

Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem como 

em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). 5 - Tendo em vista que a actio em apreço 

tramita perante este juízo em função do âmbito da jurisdição delegada da 

Justiça Estadual para processar e julgar questões que, a priori, são de 

competência da Justiça Federal, NOMEIO como perito do juízo a Dra. Eliana 

Kawaguti – inscrita no CRM/MT 3025, que deverá servir escrupulosamente 

o encargo. 6 - In casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado 

de 20.04.2011, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 
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concorda que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, bem 

como a levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a 

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

maior celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”. 7 - Nos 

termos do artigo 1º da Resolução nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do 

Conselho da Justiça Federal, as despesas com advogados dativos e 

peritos no âmbito da jurisdição delegada correrão à conta da Justiça 

Federal, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. 

Destarte, em observância ao disposto no item 2.18.11 da CNGC e ao teor 

da Resolução nº 541/2007 – CJF, FIXO os honorários periciais em 

R$400,00 (quatrocentos reais), principalmente em razão das limitações 

e/ou ausência de profissionais especializados na jurisdição 

norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, cujas distancias a serem 

percorridas são extremamente grandes, as condições de vida e trabalho 

são precárias, o que não gera atrativos para que médicos se instalem e 

exerçam a profissão nesse região afastada do Brasil. Diante dessa 

inexorável realidade, aliado ao fato de que se não forem bem remunerados 

os médicos dessa região, em virtude da sobrecarga de trabalhos, não 

aceitam a nomeação, é obvio que, sob pena de se negar a jurisdição ao 

cidadão hipossuficiente, deve-se arbitrar honorários periciais razoáveis e 

acima da média que ocorre nas grandes cidades. 8 - Faculto, ainda, a 

parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de 

assistente técnico (art. 465, §1º, I e II, do Código de Ritos), bem como 

indicação de quesitos. 9 - DETERMINO que, após decorrido o prazo 

indicado no item “8” e, nada sendo requerido, INTIME-SE a especialista 

para que designe data para realização da perícia, devendo apresentar o 

laudo pericial no prazo máximo de 30 (trinta) dias, respondendo os 

quesitos apresentados pelas partes, bem como os apresentados pelo 

juízo in verbis: A. Qual (is) a (s) atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do 

periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a 

última atividade profissional desempenhada? Até quando? B. O (a) 

periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais? C. Em 

caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU 

TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este 

quesito torna prejudicados os quesitos de nº D a L). D. A patologia 

incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual? 

E. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer 

natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)? F. A patologia em questão o (a) 

incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe 

garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é 

TOTAL? G. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou 

reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta 

subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA? 

H. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer 

atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a 

atividade habitual; incapacidade definitiva = sem prognóstico de 

recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação 

(informar data da possível reabilitação e/ou tempo de tratamento 

necessário), defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) 

total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se 

tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e 

ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. I. Com base em que 

documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A 

fixação baseou-se apenas nas declarações do (a) periciando (a)? J. O (a) 

periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da 

assistência permanente de outra pessoa? L. O (a) periciando (a) está 

acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia 

maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, 

doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, 

estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) e ou contaminação por radiação? 

10 - Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os 

quesitos do juízo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada da 

data da realização dos trabalhos periciais, proceder às intimações 

necessárias, bem como, enviar ao profissional nomeado, os quesitos 

apresentados pelas partes e por este juízo. 11 - Após a juntada do laudo, 

com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o 

feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), oportunidade em 

que manifestará sobre o laudo médico. 12 - Em seguida, INTIME-SE a parte 

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

perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses 

levantadas na contestação. 13 - Com a manifestação das partes, 

REQUISITE-SE pagamento, conforme o “ANEXO I” da Resolução n. 

541/2007 da CJF (artigos 3º e 4º da Resolução nº 541). Às providências. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 12 de janeiro de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001634-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CALDEIRA REZENDE (RÉU)

MARCO ANTONIO BERGAMASCHI (RÉU)

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001634-14.2017.8.11.0009 AUTOR: 

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. RÉU: 

MARCO ANTONIO BERGAMASCHI, RICARDO CALDEIRA REZENDE Vistos 

etc. 1) Ante o decurso do tempo requerido em audiência de conciliação, 

INTIME-SE a parte requerente para manifestar, no prazo de 10 (de) dias, 

pelo que entender de direito. 2) Após, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Colíder/MT, 03 de fevereiro de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001318-98.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA FERNANDES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001318-98.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: FRANCISCA 

FERNANDES DA COSTA Vistos, etc. Em que pese o requerente tenha 

emendado a exordial atribuindo o correto valor à causa, este não 

comprovou o pagamento do valor remanescente referente as custas e 

taxas processuais, conforme determinado na decisão de ID 9417276. 

Dessa forma, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, pagando o valor 

remanescente ou comprovando que o fez, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001037-45.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SCHMIDT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001037-45.2017.8.11.0009 

EXEQUENTE: SUPREMAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

EXECUTADO: GABRIEL SCHMIDT Vistos etc. Ante a certidão de ID 

10773828, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, ou comprovar que 

o fez. CUMPRA-SE. Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001134-45.2017.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON JACOMO ISMAEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA OAB - MT0016582A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CUNHA - EPP (RÉU)

JOSE PEREIRA DA CUNHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001134-45.2017.8.11.0009 AUTOR: 

ROBSON JACOMO ISMAEL RÉU: JOSE PEREIRA DA CUNHA, JOSE 

PEREIRA DA CUNHA - EPP Vistos etc. 1) Ante o decurso do tempo desde 

o requerimento da suspensão, INTIME-SE a parte requerente para 

manifestar, no prazo de 10 (de) dias, pelo que entender de direito. 2) 

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Colíder/MT, 03 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000475-36.2017.8.11.0009

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:

LAZARA ADRIELLE BASTOS MORAES MARTINS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000475-36.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA REQUERIDO: 

LAZARA ADRIELLE BASTOS MORAES MARTINS - ME Vistos etc. Ante o 

decurso de tempo desde o requerimento da suspensão do processo, 

INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

acerca do cumprimento ou não do acordo colacionado ao ID 8753900. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 02 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001224-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO BOIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (RÉU)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1001224-53.2017.8.11.0009 AUTOR: 

ADRIANO APARECIDO BOIA RÉU: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

GUARANTA DO NORTE Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que 

embora haja emenda no sentido de comprovar a situação de 

miserabilidade do autor, não há a juntada da declaração de 

hipossuficiência, conforme fora determinado na decisão de ID 9252115. 

Assim, INTIME-SE a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, para que junte aos 

autos a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 02 de fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002336-57.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DE ASSIS PINTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1002336-57.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

CLEITON DE ASSIS PINTO Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que, 

o valor atribuído à causa não corresponde ao saldo devedor em aberto, ou 

seja, as prestações vencidas e vincendas do contrato de alienação 

fiduciária, conforme entendimento dos Tribunais: “Ementa: ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA - 

PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - TOTALIDADE DO DÉBITO - O valor 

da causa nas ações de busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente deve corresponder ao montante concernente às parcelas 

vencidas e vincendas na data do ajuizamento da demanda. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  21700734920158260000  SP 

2170073-49.2015.8.26.0000 (TJ-SP)”. “Ementa: AGARVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. 

MONTANTE CONTRATUAL INADIMPLIDO. O valor da causa, na ação de 

busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, deve corresponder 

ao saldo devedor do contrato, que constitui, efetivamente, o proveito 

econômico intentado pelo credor. TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 

10024133812297001 MG (TJ-MG)”. Dessa forma, INTIME-SE a parte 

requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do 

NCPC), emendar a inicial, emendar a inicial, atribuindo o correto valor à 

causa e recolhendo o valor remanescente das custas processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 03 de 

fevereiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 31978 Nr: 2624-76.2004.811.0009

 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: JOANA FALCO COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para que no prazo legal 

menifeste-se sobre os documentos juntados às fls 278.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 109914 Nr: 329-75.2018.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROTARY CLUB DE COLÍDER/MT, DJALMA MANOEL DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA 

COMARCA DE COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público:a) INDEFIRO o 

pedido de instauração de inquérito investigatório formulado pelo Agente da 

Infância e Juventude Sr. Arnaldo Leite Albuquerque; eb) RECEBO o 

relatório circunstanciado do Agente da Infância e Juventude, Sr. Arnaldo 

Leite Albuquerque, como embargos de declaração e o ACOLHO para 

fazer constar onde se lê:“Registra-se, que as crianças, menores de 12 

(doze) anos, estão terminantemente proibidas de participar/permanecer no 

evento carnavalesco”.Leia-se:“Registra-se, que as crianças, menores de 

12 (doze) anos, DESACOMPANHADAS DE SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

LEGAIS, estão terminantemente proibidas de participar/permanecer no 

evento carnavalesco”. IV - DISPOSIÇÕES FINAISPermanecem intactos os 

demais termos da sentença proferida no presente feito. Cientifique-se o 

Ministério Público, o Conselho Tutelar e o Agente da Infância e Juventude, 

Sr. Arnaldo Leite Albuquerque e os organizadores do evento. Publique-se 
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e retifique-se o registro da sentença declarada, anotando-se. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, 

observando-se em tudo a novel CNGC.Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. 

Decisão prolatada às 22h22 do dia 13/02/2018, em regime de plantão 

judiciário, dada a urgência que o caso requer por prioridade legal.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 46258 Nr: 67-77.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RR, IT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709, 

SILVIO LUIS TIETZ - OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2008/12.

Código Apolo nº: 46258.

Vistos, etc.

Cuida-se de execução de alimentos movida por Robson Ramos, 

representado por sua genitora, Ivanete Tiecher, em face de Wilson Moreira 

Ramos, todos devidamente qualificados.

Entre um ato e outro, instado, o Ministério Público à fl. 51, manifestou pelo 

prosseguimento do feito sem sua intervenção, uma vez que o exequente 

teria completado a maioridade.

À fl. 58, o exequente manifestou nos autos para informar que o executado 

quitou o débito alimentar e, também, requer a extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

In casu, considerando que o executado satisfez o débito alimentar, 

conforme informou a exequente à fl. 58, a extinção do feito é medida que 

se impõe.

Sendo assim, inexistindo razão para o prosseguimento do feito, com 

espeque no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, DECLARO 

EXTINTA, com resolução de mérito, a presente execução.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o 

valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

DISPENSO ciência ao Ministério Público, uma vez que manifestou à fl. 51, 

requerendo o regular prosseguimento do feito sem sua intervenção.

Após o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito 

com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 07 de fevereiro 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81083 Nr: 2127-81.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SEBASTIÃO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2127-81.2012.811.0009.

Código Apolo nº: 81083.

 Vistos, etc.

1 – Compulsando os autos, verifica-se que o cumprimento de sentença (fl. 

82-85) foi proposto antes que ocorresse o respectivo trânsito em julgado, 

conforme se observa da certidão de fl. 97, razão pela qual REVOGO a r. 

decisão de fls. 86-87, para que o presente feito tenha seu regular 

andamento.

 2 - Em face do que literalmente dispõe o §3º do art. 1.010 do CPC/2015, “a 

apelação será remetida ao Tribunal independente de juízo de 

admissibilidade realizado pelo órgão de primeiro grau, ao qual incumbirá, 

apenas, o recebimento da apelação, a intimação da parte recorrida para 

apresentação de contrarrazões e a remessa dos autos ao órgão 

recursal”. (MELLO, R.L.T – Breves comentários ao Novo Código de 

Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier...[et al.], coordenadores. – 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 2239).

 Desse modo, considerando que a parte apelada já apresentou (fls. 

98-106) contrarrazões à apelação de fls. 90-94, REMETAM-SE os autos 

para o E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, grafando as nossas 

melhores homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Colíder/MT, 06 de fevereiro de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90706 Nr: 3536-24.2014.811.0009

 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: RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Presentes os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, [...] 

REVOGO a r. decisão de fl. 35 e, ainda, RECEBO a petição inicial.[...] 

PROCESSE-SE em segredo de justiça.3) DEFIRO o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita[...].DESIGNO audiência de conciliação, a ser 

realizada por esta Magistrada, para o dia 25 de abril de 2018, às 

13h30min. Intime-se a parte autora para o seu comparecimento, na pessoa 

de seu advogado (§4º, do art. 334, CPC/2015). Neste ponto, inobstante o 

presente feito não estar sendo remetido ao CEJUSC local, REGISTRE-SE 

que sua remessa, por si só, não dispensaria o recolhimento das custas 

pela parte, como alegado no petitório de fl. 40-40 verso, pois, as custas 

processuais não estão vinculadas a remessa dos autos, ou não, ao 

sobredito núcleo de conciliação, mas sim a sua distribuição.CITE-SE o réu 

para comparecer à audiência designada, com as cautelas descritas no art. 

695 e parágrafos seguintes, do Código de Processo Civil.Nos termos do 

art. 695, §4º, do CPC, na audiência, as partes deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos.5) Após, 

caso inexitosa a conciliação, fica desde já o réu intimado para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação, conforme preceitua o art. 335, inciso I, do CPC. 

Deverá, ainda, neste caso os autos aguardar o decurso do prazo em 

secretaria.6) Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).7) Decorrido o prazo do item “5”, com ou sem apresentação 

de contestação, CERTIFIQUE-SE a secretaria e INTIME-SE a parte autora 

para pugnar pelo que entender de direito.8) Nos termos do art. 178, inciso 

II, e art. 698 dp CPC, após tudo cumprido, abra-se vista ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98684 Nr: 1249-20.2016.811.0009

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APW PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°: 1249-20.2016.811.0009

Código Apolo n°: 98684
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Vistos, etc.

Tendo em vista o ofício de fl. 47 e parecer ministerial de fl. 48, inexistindo 

pendências nos autos, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Colider/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97669 Nr: 578-94.2016.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de disparo de 

arma de fogo, art. 15, Lei 10.826/03, em tese, praticado por Felipe Vieira 

dos Santos.

O Parquet às fls. 76/84, pugnou pelo arquivamento do feito, haja vista não 

existir nos autos do processo elementos suficientes para instauração da 

ação penal.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

Com razão a nobre presentante do Ministério Público em promover o 

arquivamento dos presentes autos, pois, em análise no feito, constata-se 

a escassez de provas que pudessem dar suporte a instauração de uma 

ação penal, em razão, o arquivamento da peça policial é medida que se 

impõe.

À vista do exposto, HOMOLOGO a promoção ministerial, para tanto, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS.

Comunique-se à Delegacia de Origem.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 56637 Nr: 929-43.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMERSON NELSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº. 929-43.2011.811.0009 Código nº. 56637

Despacho

Vistos, etc.

 INDEFIRO o pedido de fls. 123, porquanto houve a condenação na 

sentença, e a conversão do beneficio após a publicação da sentença, 

implicaria em sua revisão.

Às providências.

 Colider/MT, 16 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 20166 Nr: 1176-34.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Autos nº. 1176-34.2005.811.0009 – Código nº. 20166

Sentença

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena em que Domingos Alves Ferreira, já 

qualificado nos autos, foi condenado a 08 anos de reclusão a ser 

cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Às fls. 57/59, o Ministério Público postulou pela prescrição da pretensão 

executória.

O reeducando deu início ao cumprimento de pena em 17/05/2000, tendo 

sido regredido ao regime fechado em 06/05/2005 (fls. 79/80).

Em seguida, após o cumprimento de 11 meses e 21 dias da pena, restando 

ainda, 07 anos e 09 dias de reclusão, o reeducando evadiu-se do 

cumprimento, reiniciando a contagem do prazo prescricional, conforme 

estabelece o artigo 112, inciso II, do Código Penal.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o que me cumpria relatar. Decido.

Pois bem.

Tendo em vista que o prazo prescricional para a pena que resta a ser 

cumprida ocorre em 12 (doze) anos, por inteligência do art. 109, inciso III, 

do Código Penal, verifica-se que decorreu mais de 12 anos entre a data da 

evasão do cumprimento da pena e a presente data, sem que ocorresse 

alguma das causas de interrupção do lapso prescricional, conforme bem 

frisou o parquet.

Portanto, a extinção da punibilidade é de rigor.

À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DOMINGOS ALVES FERREIRA, em razão da 

prescrição da pretensão executória, com fundamento no art. 107, inciso 

IV, c.c. art. 109, inciso III, e arts. 110, todos do Código Penal.

Recolha-se os mandados de prisão expedidos.

Ciência ao Ministério Público.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 11 de janeiro de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 109980 Nr: 355-73.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Processo n. 355-73.2018.811.0009 – Código n. 109980

DESPACHO

Vistos, etc.

1. Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

2. Para cumprimento do ato deprecado, designo o dia 19/02/2018, às 

15h30min.

3. Intimem-se. Ciência ao MPE.

4. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Colíder/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 106871 Nr: 19440-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU MICHELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT

 Intimação do advogado Dr. Mauricio Ricardo Alves, para no prazo de 05 

dias, ateste volição em prosseguir ou não na defesa do reeducando Eliseu 

Micheletti nestes autos, juntando, se for o caso, procuração nos autos e 

em especial para que apresente as contrarrazões recursais.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA TAMARA GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000175-40.2018.8.11.0009; Parte Autora: ANDREA TAMARA GASPAR 

Parte Ré: REQUERIDO: FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 

Parte Ré: REQUERIDO: ISDRALIT INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 22 de março de 2018, 

15h00min., 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/MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELINDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000166-78.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: HERMELINDO 

BEZERRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: AGUIA ENGENHARIA 

LTDA-EPP FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para 

comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 22 de março 

de 2018, 14h00min., 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/MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-86.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCINEIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYLLA KAOANY SENA OAB - MT23626/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VESTEER TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000159-86.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: MARCINEIA DA 

SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: VESTEER TECNOLOGIA LTDA-ME 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 20 de março de 2018, 

15h40min., 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/MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS DE TAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000139-95.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO – ME Parte Ré: REQUERIDO: TAIS DE TAL FINALIDADE: INTIMAR 

o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 20 de março de 2018, 15h20min., 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/MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEEMIAS GALDINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000138-13.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO – ME Parte Ré: REQUERIDO: NEEMIAS GALDINO DA SILVA 

FINALIDADE: INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 20 de março de 2018, 

15h00min., 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/MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-28.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO AGUIAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 421 de 723



CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000137-28.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO – ME Parte Ré: REQUERIDO: ANTONIO AGUIAR FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 20 de março de 2018, 14h40min., 

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/MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-43.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO DALMOLIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000136-43.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO – ME Parte Ré: REQUERIDO: FÁBIO DALMOLIN FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 20 de março de 2018, 14h20min., 

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/MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SODER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000135-58.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: E. L. ALVES - 

MERCADO – ME Parte Ré: REQUERIDO: VANDERLEI SODER FINALIDADE: 

INTIMAR o(a) o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 20 de março de 2018, 14h00min., 

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/MT, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-28.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CAVASINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001646-28.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ADEMAR 

CAVASINI Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. . Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor 

se lê no id- 10857515, bem como, da petição e documentos juntados pela 

parte requerida de id- 11336240 e seguintes, para querendo, manifestar o 

que entender de direito no prazo legal. Colíder, 15 de fevereiro de 2018. 

Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002309-74.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA DIONISIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1002309-74.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ANGELA MARIA 

DIONISIO Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S.A. . Finalidade: Intimar a parte 

requerente, para no prazo de 05 dias, manifestar em relação a petição e 

acordo juntados aos autos no ID 11762968. Colíder, 15 de fevereiro de 

2018 Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 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: 1001828-14.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANTONIO GIMENEZ MONGELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO OAB - MS0009894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001828-14.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: FABIO ANTONIO 

GIMENEZ MONGELO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A . 

Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 11744679 e seguinte) 

apresentado pela parte requerida, no prazo legal. Colíder, 15 de fevereiro 

de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-22.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VIDRACARIA GUAPORE LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002112-22.2017.8.11.0009 Promovente: VIDRACARIA 

GUAPORE LTDA. Promovida: GENEZIO FERREIRA DE SOUZA - ME. Vistos. 

Trata-se de ação de locupletamento ilícito, em decorrência de cheques 

dado pela parte promovida como forma de pagamento de produtos 

adquiridos junto à empresa promovente, porém, devolvidos pela instituição 

financeira por insuficiência de saldo. Após um ato e outro, durante a 

audiência de conciliação, as partes formularam acordo visando pôr fim ao 

litígio, cujos termos estão acostados no id. nº 11556729. É o resumo do 

necessário, pois dispensado o relatório, conforme permissivo contido no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. As cláusulas da 

avença juntada à p. 2/3 do id. 11556729 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). Logo, o termo de acordo juntado nos autos exprime a declaração de 

vontade entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, 

que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. 

Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza 

o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença, por consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO conforme determina o art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou honorários 

advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995. Após, por disposição contida no Enunciado nº 12 dos Juízes 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o 

trânsito em julgado da presente sentença, e ARQUIVE o processo com as 

baixas e anotações de estilo. O presente Projeto de Sentença será 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 

270/2007. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE 

PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora 

submetido à análise e aprovação, de litígio entre os contendores 

assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza leiga no regular 

exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, 

que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do direito, razões 

pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste 

decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 

40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo único, da Lei 

Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 13 de fevereiro 

de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001439-29.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1001439-29.2017.8.11.0009 Promovente: DENILSON MARTINS 

DE SOUZA. Promovida: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

ação de restituição de quantia paga, cumulada com indenização por danos 

morais e materiais, em decorrência de cobrança indevida, realizada pela 

parte promovida. Após um ato e outro, durante a audiência de conciliação, 

as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão 

acostados no id. nº 11556715. É o resumo do necessário, pois 

dispensado o relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002106-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002106-15.2017.8.11.0009 Promovente: VALDECIR MORAES. 

Promovida: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em 

decorrência de inserção indevida do nome do promovente nos serviços de 

restrição ao crédito, realizada pela parte promovida. Após um ato e outro, 
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durante a audiência de conciliação, as partes formularam acordo visando 

pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados no id. nº 11553570. É o 

resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002003-08.2017.8.11.0009

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:

VILMA RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002003-08.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: VILMA RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA. Vistos 

em correição. Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento do 

valor de R$ 1.334,08, referente a compras de diversos produtos feita pela 

parte promovida, e não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, 

as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão 

acostados no id. nº 11278491. É o resumo do necessário, pois 

dispensado o relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-21.2017.8.11.0009

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:

TANIA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002028-21.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: TANIA RAMOS DA SILVA. Vistos em 

correição. Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento do valor 

de R$ 348,70, referente a compras de diversos produtos feita pela parte 

promovida, e não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, 

durante a audiência de conciliação, as partes formularam acordo visando 

pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados no id. nº 11578075. É o 

resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 
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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-06.2017.8.11.0009

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:

MARIA SUELI DA CONCEICAO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002029-06.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: MARIA SUELI DA CONCEICAO SILVA. Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento do valor de R$ 

1.277,71, referente a compras de diversos produtos feita pela parte 

promovida, e não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, as 

partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão 

acostados no id. nº 11211608. É o resumo do necessário, pois 

dispensado o relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 

9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002046-42.2017.8.11.0009

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:

MARCILENE WERLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002046-42.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: MARCILENE WERLI. Vistos. Trata-se de ação 

de cobrança, visando o recebimento do valor de R$ 283,63, referente a 

compras de diversos produtos feita pela parte promovida, e não pagas na 

forma combinada. Após um ato e outro, durante a audiência de 

conciliação, as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos 

termos estão acostados no id. nº 11709562. É o resumo do necessário, 

pois dispensado o relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002049-94.2017.8.11.0009

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:

LEANDRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002049-94.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: LEANDRO DA SILVA. Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança, visando o recebimento do valor de R$ 998,07, 

referente a compras de diversos produtos feita pela parte promovida, e 

não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, as partes 

formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados 

no id. nº 11437248. É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo juntado nos autos exprime a declaração de 

vontade entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, 

que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. 

Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza 

o art. 57 da Lei n.° 9.099/1995. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO conforme determina o art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Após, por disposição contida no Enunciado nº 12 dos 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado da presente sentença, e ARQUIVE o processo com 

as baixas e anotações de estilo. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA 

LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e 

aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, qualificados, 

elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob 

orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e 

da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo 

sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como 

parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, 

caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. 

I. C. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-33.2017.8.11.0009

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:

ADRIANA SOUSA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002163-33.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: ADRIANA SOUSA NUNES. Vistos. Trata-se 

de ação de cobrança, visando o recebimento do valor de R$ 546,90, 

referente a compras de diversos produtos feita pela parte promovida, e 

não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, as partes 

formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados 

no id. nº 11278432. É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo juntado nos autos exprime a declaração de 

vontade entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, 

que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. 

Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza 

o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO conforme determina o art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Após, por disposição contida no Enunciado nº 12 dos 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado da presente sentença, e ARQUIVE o processo com 

as baixas e anotações de estilo. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA 

LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e 

aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, qualificados, 

elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob 

orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e 

da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo 

sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como 

parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, 

caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. 

I. C. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002009-15.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI DANIEL LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002009-15.2017.8.11.0009 Promovente: E. L. ALVES – 

MERCADO - ME. Promovida: SUELI DANIEL LOPES. Vistos. Trata-se de 

ação de cobrança, visando o recebimento do valor de R$ 4.539,64, 

referente a compras de diversos produtos feita pela parte promovida, e 

não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, durante audiência 

de conciliação, as partes formularam acordo visando pôr fim ao litígio, 

cujos termos estão acostados no id. nº 11593287. É o resumo do 

necessário, pois dispensado o relatório, conforme permissivo contido no 

art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 
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487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-73.2017.8.11.0009

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:

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002031-73.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA. Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento do valor de R$ 

1.323,42, referente a compras de diversos produtos feita pela parte 

promovida, e não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, 

durante audiência de conciliação, as partes formularam acordo visando 

pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados no id. nº 11578088. É o 

resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002038-65.2017.8.11.0009

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:

MARINETE CAETANO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002038-65.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: MARINETE CAETANO VIEIRA. Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento do valor de R$ 

559,86, referente a compras de diversos produtos feita pela parte 

promovida, e não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, 

durante audiência de conciliação, as partes formularam acordo visando 

pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados no id. nº 11587658. É o 

resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA APARECIDA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002040-35.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: LETICIA APARECIDA MOREIRA. Vistos. 

Trata-se de ação de cobrança, visando o recebimento do valor de R$ 

711,61, referente a compras de diversos produtos feita pela parte 

promovida, e não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, 

durante audiência de conciliação, as partes formularam acordo visando 

pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados no id. nº 11590990. É o 

resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme determina o art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após, por disposição 

contida no Enunciado nº 12 dos Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença, e ARQUIVE o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta 

fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. O 

presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Colíder-MT, 13 de 

fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA LEIGA SENTENÇA 

Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e aprovação, de litígio 

entre os contendores assinalados, qualificados, elaborado pela culta juíza 

leiga no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão 

deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e da Justiça na dicção do 

direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo sem ressalvas. Isto 

posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como parte integrante 

indissociável deste decisum, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, 

nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, caput e parágrafo 

único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. I. C. Colíder-MT, 

13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002044-72.2017.8.11.0009

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:

JOAO PAULINO DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1002044-72.2017.8.11.0009 Promovente: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME. Promovida: JOAO PAULINO DOS REIS. Vistos. Trata-se 

de ação de cobrança, visando o recebimento do valor de R$ 329,49, 

referente a compras de diversos produtos feita pela parte promovida, e 

não pagas na forma combinada. Após um ato e outro, as partes 

formularam acordo visando pôr fim ao litígio, cujos termos estão acostados 

no id. nº 11278459. É o resumo do necessário, pois dispensado o 

relatório, conforme permissivo contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. 

Fundamento e decido. 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). Logo, o termo de acordo juntado nos autos exprime a declaração de 

vontade entre partes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, 

que tem finalidade negocial, idôneo o instrumento e forma prescrita. 

Nestes termos, nada impede a consecução do acordo, conforme autoriza 

o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, fazendo parte integrante da presente 

sentença. Por consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO conforme determina o art. 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Após, por disposição contida no Enunciado nº 12 dos 

Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, CERTIFIQUE-SE 

o trânsito em julgado da presente sentença, e ARQUIVE o processo com 

as baixas e anotações de estilo. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA 

LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e 

aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, qualificados, 

elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob 

orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e 

da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo 

sem ressalvas. Isto posto, a teor do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, como 

parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus legais e 

jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 8.º, 

caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. P. R. 

I. C. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CERQUEIRA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER PROJETO DE SENTENÇA Número do 

Processo: 1000249-31.2017.8.11.0009 Promovente: APARECIDA 

CERQUEIRA COUTO. Promovida: BANCO PAN S.A. Vistos. Trata-se de 

ação de repetição indébito, em decorrência de descontos indevidos na 

conta da autora, em que as partes formularam acordo visando pôr fim ao 

litígio, cujos termos estão acostados no id. nº 10726909. Após um ato e 

outro, a promovente informou nos autos que recebeu os valores na forma 

acordada, pugnando pela extinção feito pelo pagamento (id. 11468121). É 

o resumo do necessário, pois dispensado o relatório, conforme permissivo 

contido no art. 38 da Lei n.º 9.099/1995. Fundamento e decido. 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 
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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). Logo, o termo de acordo 

juntado nos autos exprime a declaração de vontade entre partes capazes, 

com objeto lícito, possível e determinado, que tem finalidade negocial, 

idôneo o instrumento e forma prescrita. Nestes termos, nada impede a 

consecução do acordo, conforme autoriza o art. 57 da Lei n° 9.099/1995. 

Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

fazendo parte integrante da presente sentença. Considerando que a parte 

promovente se manifestou ao id. 11468121, afirmando ter recebido os 

valores e requerendo a extinção do feito, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme nos termos do art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. O presente Projeto de Sentença será submetido à 

apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Colíder-MT, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. SIMONI REZENDE DE PAULA JUÍZA 

LEIGA SENTENÇA Vistos. Projeto de sentença ora submetido à análise e 

aprovação, de litígio entre os contendores assinalados, qualificados, 

elaborado pela culta juíza leiga no regular exercício do seu mister, sob 

orientação e supervisão deste subscritor, que respeita os ditames da Lei e 

da Justiça na dicção do direito, razões pelas quais é de rigor homologá-lo 

sem ressalvas. Isto posto, HOMOLOGO o presente projeto de sentença, 

como parte integrante indissociável deste decisum, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, nos termos do art. 40 da Lei n.º 9.099/1995 e art. 

8.º, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual n.º 270/2007. 

P. R. I. C. Colíder-MT, 13 de fevereiro de 2018. Fernando Kendi Ishikawa 

Juiz de Direito.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 89943 Nr: 2199-15.2016.811.0046

 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: EDIO BORBA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

EDIO BORBA DE CASTRO, qualificado nos autos, interpõe EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO contra decisão dos embargos de declaração anteriormente 

interposto, alegando que houve erro material na referida decisão, haja 

vista que no relatório constam dados processuais de pensão por morte. 

Pugna para que conste como data de inicio do beneficio previdenciário a 

data constante na parte dispositiva (06/10/2015).

Decido.

 Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, dou provimento ao recurso, eis que de fato o relatório constante 

na decisão de fls. 140 é estranho aos autos, vez que o presente 

processo a parte autora pugna pelo recebimento de aposentadoria por 

invalidez.

Assim sendo, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios e 

chamo o feito a ordem a retificar a citada decisão com relação ao segundo 

e o terceiro paragrafo.

 No mais, mantenho o provimento dos embargos de declaração de fls. 140 

em sua integridade, inclusive na data do inicio do beneficio previdenciário.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 90612 Nr: 2390-60.2016.811.0046

 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: ROQUE FRANCISCO SCHCHOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA ORNELAS MENEGUCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos.

Primeiramente verifico que a presente ação está em apenso aos 

procedimentos de código 92786 e 88454 de forma errônea, vez que a 

decisão de ref. 37 contém erro material, devendo ser apensa a ação de 

usucapião de código 88442.

Ademais, considerando que a decisão de fls. 37 declarou que a presente 

ação é conexa com o procedimento 88442, assim sendo com fulcro no art. 

55, §1º do Código de Processo Civil, aguarde-se a instrução e alegações 

finais nos citados autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 84881 Nr: 595-19.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Expeça carta precatória para oitiva da testemunha Wellington da Silva - 

Avenida Jaú, s/ nº no LavaJato Acqua Zero em Sapezal/MT – Tel 

99909-3631.

2. Retornando a carta precatória intimem-se as partes para que 

apresentem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 97932 Nr: 5690-30.2016.811.0046

 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: LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Autos conclusos para sentença.

 2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100000 Nr: 852-10.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Declaro encerrada a instrução processual, intimem-se as partes para 

que apresentem alegações finais, na forma de memoriais, de forma 

sucessiva, no prazo de 15 dias.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 109523 Nr: 5117-55.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI BRITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA VARGAS - 

OAB:14912/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria rural 

por idade, no valor de um salário mínimo mensal, determinando ao Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, que implante o benefício ao autor, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da intimação desta sentença, 

fixando multa de R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por dia de atraso. 

Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da 

presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a data do indeferimento 

do requerimento administrativo, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária estipulados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado 

pela Resolução/CJF 134, de 21/12/2010, e alterado pela Resolução/CJF 

267, de 02/12/2013 ou versão mais atualizada por ocasião da execução 

do julgado.Condeno, ainda, o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta o 

disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil.A teor do que 

dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:Nome 

do Segurado: Noeli BritzkeBenefício concedido: Aposentadoria por 

IdadeData do início do benefício: 03/2017Renda mensal inicial: 100% do 

benefício.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62458 Nr: 543-28.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA NILZA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Havendo necessidade de realização de perícia médica para fins 

de se decidir se a parte autora faz jus a algum benefício previdenciário 

NOMEIO perito judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC), o Dr Vagner Hoffmann, CRM-RO 3460, com endereço Rua Terezina, 

345, Vilhena/RO, devendo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária. Arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhetos reais), tendo em vista que o 

perito deverá se locomover da localidade onde reside (Vilhena/RO) até 

esta Comarca de Comodoro/MT. Designo a perícia para o dia 28 de 

fevereiro de 2018, às 16 horas e 40 minutos. INTIME-SE o perito, por e-mail 

(hoffmannvagner@hotmail.com), para ciência dos quesitos, e da data para 

a realização da perícia na parte requerente. INTIMEM-SE as partes nos 

termos do art. 474 do CPC. (...) Deixo de intimar as partes para que 

apresentem seus quesitos, uma vez que ambas já os apresentaram, as 

fls. 48/49 pela requerida e fls. 62/63 pela requerente. Superado o prazo 

ventilado, CERTIFIQUE-SE e à conclusão mediante correta triagem, para 

análise da necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento, bem como para cadastramento dos honorários periciais no 

sistema AJG (Assistência Jurídica Gratuita), na forma estabelecida pelo 

artigo 22, da Resolução nº. 305 de 2014 do Conselho da Justiça Federal. 

Defiro os pedidos formulados pela requerente às fls. 60, determino a 

intimação do INSS para que reestabeleça o benefício previdenciário em 

favor da requerente, bem como, para que realize a liberação dos valores 

bloqueados, ou comprove que já o fez. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87731 Nr: 1425-82.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

VETERINÁRIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAYANE LANCE CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:MT/14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:MT 16.990

 Vistos.Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa 

ainda não adimpliu o crédito devido. Saliento que este juízo não entendeu 

válida a renúncia apresentada pelo advogado às fls. 81 e indeferiu tal 

solicitação conforme decisão de fls. 88, razão pela qual tenho que a 

executada foi intimada a cumprir a obrigação por meio de seu advogado 

constituído, porém preferiu se quedar inerte. Deve ser consignado que o 

artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência 

para a realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, 

nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.Os 

autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92574 Nr: 3199-50.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Deixo de realizar a penhora no nome da pessoa jurídica, uma vez que o 

CNPJ informado pertence a pessoa jurídica distinta da executada 

(FORTLUB OLIVEIRA – DISTRIBUIDORA LTDA – ME).

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93475 Nr: 3602-19.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, RODRIGO 

MOURA DE VARGAS, JOÃO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 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.

A parte exequente deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. 

Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95729 Nr: 4689-10.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Deixo de realizar a penhora no nome da pessoa jurídica, uma vez que o 

CNPJ informado pertence a pessoa jurídica distinta da executada 

(FORTLUB OLIVEIRA – DISTRIBUIDORA LTDA – ME).

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96732 Nr: 5135-13.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de penhora on line em que a parte adversa ainda não 

adimpliu o crédito devido.

 Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, 

confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Deixo de realizar a penhora no nome da pessoa jurídica, uma vez que o 

CNPJ informado pertence a pessoa jurídica distinta da executada 

(FORTLUB OLIVEIRA – DISTRIBUIDORA LTDA – ME).

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109745 Nr: 5211-03.2017.811.0046

 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): JOSÉ ODIL DA SILVA, ALVARO FABRICIO 

CAVALHEIRO DA SILVA, JULYANA NATALLY TORQUATO, JULYANA 

NATALLY TORQUATO EIRELI - ME, VIVIENE BARBOSA SILVA, LÚCIA 

CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15.747, PRISCILA VANESSA WINGENBACH 

DA SILVA - OAB:16466, RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 Código 109745.

Vistos.

Conheço dos embargos de declaração de fls. 720, porém nego 

provimento. É da parte a responsabilidade pela juntada da peça no 
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momento processual e da forma correta. O CPC é claro. Se a peça não for 

juntada no prazo legal o requerido será declarado revel. Nos autos a 

petição foi recusada, o que significa dizer que ela não foi apresentada no 

momento correto, assim sendo, nego provimento aos declaratórios.

Defiro o pedido de fls. 731 para que a Ordem dos Advogados do Brasil 

seja admitida no feito na condição de amicus curiae, vez que se 

encontram preenchidos os requisitos do artigo 138 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

Determino que sejam cadastrados nos autos os advogados Romário de 

Lima Sousa, OAB/MT 18.881/O, Claudia Alves Siqueira, OAB/MT 6.217/B e 

Ligimari Guelsi, OAB/MT 12.582/O, a fim de que sejam intimados 

conjuntamente, conforme solicitação de fls. 745.

 P. I.

 Comodoro/MT, 9 de fevereiro de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110061 Nr: 5323-69.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Venancio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Declaro encerrada a instrução processual.

2. Autos conclusos para julgamento.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68069 Nr: 1521-68.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ARAUJO TOLEDO, ARMANDO 

CAPRIOGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- 

MT

 Vistos.

Acosto as informações prestadas em sede de HC.

No mais, aguarde-se o retorno das cartas precatória expedida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 71205 Nr: 3558-68.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRBG AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (MASSA FALIDA FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A.), OSMAR 

DA SILVA, SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, Cônjuge, Outros, IRIS 

LUCIA PAZZA DA SILVA, ALDORADO AGROINDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERT SUCKEL - OAB:4718, 

ALFREDO PEREIRA DA COSTA - OAB:2887, 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 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101575 Nr: 1667-07.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RICARDO BARBIERO HEISSLER

 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.: 104834 Nr: 3022-52.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE WILSON MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - 

OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:27.474 OAB/DF

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida (AUTOR) a apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 109745 Nr: 5211-03.2017.811.0046

 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): JOSÉ ODIL DA SILVA, ALVARO FABRICIO 

CAVALHEIRO DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA, JULYANA NATALLY 

TORQUATO EIRELI - ME, JULYANA NATALLY TORQUATO, LÚCIA 

CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAIS - OAB:15.747, PRISCILA VANESSA WINGENBACH 

DA SILVA - OAB:16466

 Intimação: Vistos.

Conheço dos embargos de declaração de fls. 720, porém nego 

provimento. É da parte a responsabilidade pela juntada da peça no 

momento processual e da forma correta. O CPC é claro. Se a peça não for 

juntada no prazo legal o requerido será declarado revel. Nos autos a 

petição foi recusada, o que significa dizer que ela não foi apresentada no 

momento correto, assim sendo, nego provimento aos declaratórios.

Defiro o pedido de fls. 731 para que a Ordem dos Advogados do Brasil 

seja admitida no feito na condição de amicus curiae, vez que se 

encontram preenchidos os requisitos do artigo 138 do CPC.

 Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 dias, com as devidas justificativas, sob pena de 
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indeferimento.

Caso a parte solicite a produção de prova testemunhal, determino que o rol 

de testemunhas já seja apresentado quando do seu requerimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberação.

Determino que sejam cadastrados nos autos os advogados Romário de 

Lima Sousa, OAB/MT 18.881/O, Claudia Alves Siqueira, OAB/MT 6.217/B e 

Ligimari Guelsi, OAB/MT 12.582/O, a fim de que sejam intimados 

conjuntamente, conforme solicitação de fls. 745.

 P. I.

 Comodoro/MT, 9 de fevereiro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31012 Nr: 2085-23.2009.811.0046

 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: SABAKO HAYASHI, FRANCISCA DE LOURDES 

FERREIRA HAYASHI, ESPOLIO DE PAULO HAYASHI, IOKO IKEFUTI 

HAYASHI, SUZI REGIANE HAYASHI, ANA PAULA HAYASHI, SÉRGIO 

ANTONINI, PAULO HAYASHI JUNIOR, SEBASTIÃO CADETTE CARDUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR GOIANO, ESPÓLIO LINDOLPHO PIO DE 

CARVALHO DIAS, ELZA JUNQUEIRA DE CARVALHO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA BATTISTELLA - 

OAB:10.804-E, FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - OAB:5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUDILENE JULIÃO DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 4.306, EDILAMAR APARECIDA RAMPANELLI - 

OAB:12200-B, JOÃO CALDIN FILHO - OAB:44805, LEONARDO 

ROSSATO - OAB:36.779/PR, RAQUEL CRISTINA DA SILVA - 

OAB:135868/SP

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes para que tomem ciência da 

resposta apresentada pela Intermat, às folhas 687/688, bem como para 

apresentarem os documentos solicitados por este, para viabilização do 

estudo cadastral das áreas, em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68909 Nr: 2209-30.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CASTILHO & CIA. LTDA - ME, MARCO 

ALESSANDRO CASTILHO, ELANGE APARECIDA PEREIRA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110662 Nr: 5570-50.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FANK, NINO OSORIO ROLIM MACHADO, 

LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO 

ANTONIO MATTANA SEBBEN, IVETE QUIRINO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposta em que se verifica que o 

autor informou que foi realizado acordo nos autos em apenso, sendo que 

na cláusula décima segunda da citada transação dispõe acerca da 

desistência das ações conexas.

Ocorre que não consta nos autos pedido de desistência, sendo que o 

advogado da parte autora se limitou a dizer:

"Assim sendo, requer a consideração dos termos do acordo e a 

consequente adoção das medidas processuais reputadas cabíveis por 

este juízo."

Oras, da leitura da petição não se verifica que a parte tenha cumprido o 

disposto na cláusula décima segunda em que se comprometeu a desistir 

dos processos em curso.

Assim sendo, intimem-se as partes para que se manifestem nos autos no 

prazo de 10 dias.

P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74721 Nr: 1083-08.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FANK, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, 

IVÂNIA MARIA MATTANA SEBBEN, MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN, 

MATHEUS MATTANA SEBBEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposta em que se verifica que o 

autor informou que foi realizado acordo nos autos em apenso, sendo que 

na cláusula décima segunda da citada transação dispõe acerca da 

desistência das ações conexas.

Ocorre que não consta nos autos pedido de desistência, sendo que o 

advogado da parte autora se limitou a dizer:

"Assim sendo, requer a consideração dos termos do acordo e a 

consequente adoção das medidas processuais reputadas cabíveis por 

este juízo."

Oras, da leitura da petição não se verifica que a parte tenha cumprido o 

disposto na cláusula décima quinta em que se comprometeu a desistir dos 

processos em curso.

Assim sendo, intimem-se as partes para que se manifestem nos autos no 

prazo de 10 dias.

P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30625 Nr: 1728-43.2009.811.0046

 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: EXPEDITO CARNEIRO DE ARAUJO, ANTONIO PEREIRA 

FILHO, ALDO TANAKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA INACIO DE ANDRADE, ELIZETE 

INACIO, NELSON GERALDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110

 Vistos.

Certifique-se a secretaria, quanto a apresentação das alegações finais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 114635 Nr: 7233-34.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DALVA DE OLIVEIRA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar 

improcedente o pedido autoral.Condeno a autora nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados, com supedâneo 
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no art. 85, §6º, do CPC, em 10% do valor da causa, cuja execução deverá 

observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC, por ser a vencida beneficiária 

da Justiça Gratuita.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Escoado o prazo 

recursal, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115384 Nr: 15-18.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEOZIR DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Denunciado: JOSÉ LEOZIR DE SIQUEIRAAutor: O MINISTERIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSONúmero único: 15-18.2018.811.0046Código: 

115384Réu presoVistos.1 – Tendo em vista que não é caso de absolvição 

sumária, pois a defesa preferiu se manifestar de forma ampla de maneira 

que a tese defensiva necessita da produção de provas, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2018, às 16h30min, 

conforme dispõe o artigo 399 do Código de Processo Penal.2 – Intime-se o 

acusado, as testemunhas arroladas e a vítima, se for o caso, de acordo 

com o que determina o artigo 399 e 400 do Código de Processo Penal.3 – 

A fim de racionalizar os trabalhos da secretaria, a presente decisão serve 

como M A N D A D O D E I N T I M A Ç Ã O e eventual ofício requisitório de 

testemunhas policiais militares, sendo que neste caso o presente 

documento será entregue ao comandante do policial militar. 4 – Intime-se o 

Ministério Público e a Defesa

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22246 Nr: 3272-71.2006.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458, Cristian Barichello - OAB:6512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, conforme certidão de fl. 

185, inviabilizando o prosseguimento da ação.

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. Sem honorários

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 22505 Nr: 58-38.2007.811.0046

 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: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496/SP, Celso Umberto Luchesi - OAB:SP/76458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24695 Nr: 2031-28.2007.811.0046

 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: CELSO MÁRIO COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31870 Nr: 69-62.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Defiro o pedido retro.

Suspendo e determino o arquivamento provisório do processo pelo prazo 

solicitado.

Decorrido o prazo de 120 dias, intime-se a parte para que se manifeste 

nos autos em 48 horas, sob pena de extinção.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38024 Nr: 2722-03.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Tendo em vista que o réu não foi localizado à fl.61, acolho o pleito 

ministerial e determino a intimação por edital do acusado, com prazo de 15 

(quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se a desídia e o trânsito em julgado, 

cumprindo-se as disposições finais da sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64615 Nr: 2782-05.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Tendo em vista que o réu não foi localizado à fl.70, acolho o pleito 

ministerial e determino a intimação por edital do acusado, com prazo de 15 

(quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.
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Decorrido o prazo do edital, certifique-se a desídia e o trânsito em julgado, 

cumprindo-se as disposições finais da sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16878 Nr: 1843-06.2005.811.0046

 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: RUBENS GOMES TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU ORTOLAN, LINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32858 Nr: 1044-84.2010.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBERTO ANTÔNIO DELLATORRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAHOLD, CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA GUIMARÃES - 

OAB:MT/12.225, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Tendo em vista que o bem constrito (fls. 119/128) possui credores 

pignoratícios e hipotecários, nos termos da norma insculpida no art. 799, I, 

CPC, determino que a parte exequente comprove nos autos a intimação 

dos credores, a fim de que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

Escoado referido prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38145 Nr: 2843-31.2011.811.0046

 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 MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS EM CRREIÇÃO.,

Intime-se o réu para juntar o endereço atualizado no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38717 Nr: 3415-84.2011.811.0046

 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: JOANA MARCELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:3364/TO-26737DF, RAFAEL NEVACK RIBEIRO - OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

Assim sendo, determino que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal 

Federal da 1º Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40196 Nr: 1211-33.2012.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

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.: 62639 Nr: 734-73.2013.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

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.: 66109 Nr: 4298-60.2013.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA AMBAR DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: manoel tobal garcia junior - 

OAB:268721

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88656 Nr: 1762-71.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS DE ALMEIDA MENDES, NILSON 

DOMINGOS DE OLIVEIRA JUNIOR, CLODOALDO GARCIA BRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, JOÃO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - OAB:20746/O, 

RAFAEL LUCAS ANDRADE SANTOS - OAB:40.284/GO

 Vistos, etc.

O denunciado CLÓVIS DE ALMEIDA MENDES, interpõe embargos de 

declaração contra a sentença de ref. 293, aduzindo ocorrência de erro 

material na dosimetria da pena, na terceira fase de fixação da pena, bem 
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como na fixação da pena definitiva, após reconhecimento de crime 

continuado.

Pede o provimento dos aclaratórios a fim de que seja sanada a 

contradição apontada no decisum (ref. 310).

A ref. 317, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido.

A seguir vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

No caso em questão assiste razão à parte embargante, vez que 

demonstrou de maneira cabal a contradição no tocante a aplicação 

errônea da pena definitiva, sendo, portanto, patente a ocorrência de erro 

material.

 Tal conclusão se extrai do contido às págs. 28/29 da sentença (ref. 293), 

pois conforme narrado pela defesa, a pena-base foi fixada em 04 anos de 

reclusão e 10 dias-multa, majorada de ½ (metade) em razão da causa de 

aumento de pena prevista no §2°, incisos I e II, do art. 157, do Código 

Penal, o que totalizaria 06 anos de reclusão e 15 dias-multa e não 06 anos 

de reclusão, três meses e 18 dias-multa como constou no decisum.

Outrossim, a pena foi aumentada de 2/3 em razão da continuidade delitiva, 

sendo correta a pena definitiva de 10 anos e 25 dias-multa e não 11 anos 

de reclusão e 30 dias-multa conforme constou na sentença.

Assim sendo, sem mais delongas, deve-se haver sanada a contradição, 

ora alegada e acatada, no que tange aos pontos versados.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 382 e seguintes do Código de 

Processo Penal, ACOLHO os presentes embargos de declaração para 

sanar a contradição da sentença de ref. 293, ficando a pena definitiva do 

réu Clóvis de Almeida Mendes em 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e 

cinco) dias-multa.

No mais mantenho na integralidade da sentença de ref. 293.

Diante dos aclaratórios aqui conhecidos, devolvo o prazo as partes para 

recorrerem da sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1966 Nr: 9-75.1999.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULTRACON BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO ISIDORO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SCHMIDT LIRA - 

OAB:338877 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que a parte executada comprovou a impenhorabilidade de 

parte do valor constrito às fls. 164/165, por estar depositado em conta 

poupança (fl. 176), não ultrapassando o limite legal (art. 833, X, do 

CPC/2015), defiro o pleito de liberação da quantia indicada, mediante 

expedição de alvará de levantamento.

Após, intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, 

manifestando-se inclusive a respeito do pedido de apensamento aos autos 

de Cód. 1964 (fls. 185/186), no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15366 Nr: 583-88.2005.811.0046

 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 CADORE NETO, DENISE MARIA SEFRIN 

CADORE, ROGEMAR CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, ROGÉRIO UEBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 Vistos em correição,

Não conheço da impugnação ao laudo pericial de fls. 440/449, diante de 

sua preclusão temporal, pois ainda que tenha havido desídia em sua 

juntada, a mesma foi protocolizada apenas em 01/02/2017, enquanto o 

pedido de prorrogação do prazo para impugnar foi efetuado em 

01/10/2015, fls. 398/399, sendo apresentada manifestação em 15/01/2016 

– fls. 402/403, não havendo qualquer justificativa plausível para tal demora 

na impugnação, pois ausente carga prolongada do advogado da parte 

contrária, como se tenta fazer crer o requerido.

Indefiro o pedido de designação de nova audiência para oitiva da 

testemunha do requerido, fls. 435/439, mantendo a decisão de fl. 432, uma 

vez que a inércia do advogado na realização da intimação da testemunha 

importa em desistência de sua oitiva, nos termos do art. 455, §3º do CPC. 

Por outro lado, não há demonstração nos autos de frustração na tentativa 

de intimação da testemunha a fim de justificar sua intimação via judicial 

(art. 455, §4º, I, CPC).

Diante dos esclarecimentos feitos pelo perito judicial em atenção ao 

requerimento dos autores, fls. 418/421, tidos como suficientes por estes, 

conforme fls. 453/454, bem como ante a realização de audiência de 

instrução, fls. 432/434, não havendo qualquer outra questão atinente a 

dilação probatória a ser sanada neste feito, visto que a manifestação de 

fls. 402/403 se confunde com o mérito da demanda, declaro encerrada a 

instrução processual.

Vistas às partes para apresentação de memoriais finais, no prazo 

sucessivo de 15 dias, iniciando-se pelos autores.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos para Sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16192 Nr: 1184-94.2005.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAMILO DA COSTA SOBRINHO, 

JOSENILTON DA COSTA DINIZ, JOÃO BATISTA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO SOUZA - 

OAB:MT/7948, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Considerando que o acusado JOÃO BATISTA ARAÚJO não foi encontrado 

para ser citado e intimado pessoalmente, determino que seja procedida a 

sua citação por edital, no forma que preconiza o art. 361 e art. 365, ambos 

do CPP, para que, querendo, apresente resposta, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Transcorrido o prazo legal, não apresentada resposta, volte-me 

conclusos.

Determino o prosseguimento do feito com relação ao demais denunciados 

JOSÉ CAMILO e JOSÉ NILTON COSTA DINIZ.

Expeçam-se cartas precatórias, com prazo de 60 dias, para a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesas, fls. 10, 106 e 118, bem 

como para interrogatório dos denunciados, fls. 101/102.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25140 Nr: 2492-97.2007.811.0046

 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: ILDENIR PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNH LATIN AMERICA LTDA, GOTARDO 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Silvestri - OAB:2288 - A, 

FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RIVOREDO VILAS 

BOAS - OAB:74368 , JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - OAB:205761/SP, 

MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880/SP, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial pelos fundamentos acima 

declinados.CONDENO o requerente ao pagamento de custas e honorários, 

os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, §2º do CPC.Proceda-se o desapensamento dos feitos de Códigos 

39534, 27224, conforme já determinado à fl. 514.P.R.I.Transitada em 

julgado, arquivem-se com as anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27665 Nr: 1788-50.2008.811.0046

 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: ELBERT SOSSAI ALTOÉ, PABLO ANDRÉ ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR PENSO, VANIA REGINA TASCA, LUDY 

LASMAR PENSO, CARLOS REIS MOLEIRO GARCIA, JOÃO PENSO NETO, 

CLOVIS JOÃO PENSO, WANISE RUBELE FRANÇA PENSO, GILCE MARIA 

PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA - 

OAB:12690, Roberto Carlos Mailho - OAB:3047/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MARIA - 

OAB:11.999/PR, GILBERTO RAFAEL MARIA - OAB:38578/PR, GIOVANA 

FRANZONI MARIA - OAB:46645/PR

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Processo em ordem.

Mantenha-se a suspensão, conforme determinado à fl. 1348.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29266 Nr: 347-97.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, intimem-se os 

sócios da empresa para manifestação no prazo de 15 dias, art. 135, CPC.

Intime-se a parte exequente, para no mesmo prazo manifestar quanto a 

impugnação de fls. 233/235.

Decorrido os prazos, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37942 Nr: 2640-69.2011.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO REGO JUNIOR, EDNÉIA 

APARECIDA SIMARELLI REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS SIMARELLI, ODILA 

APARECIDA WAITTZ SIMARELLI, OSCAR LANDGRAF JÚNIOR, ROSIMEIRE 

APARECIDA SIMARELLI MARCHI, CARLOS FERNANDO MARCHI, ESPÓLIO 

DE CARLOS ROBERTO MARTIMBIANCO, MARIA APARECIDA FERREIRA 

MARTIMBIANCO, IMAR APARECIDA SIMARELLI LANDGRAFF, LÚCIA 

HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO, CARMEM SILVA MARTIMBIANCO, 

AMADEU CLÁUDIO ZILIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:182184/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SIMARELLI MARCHI 

DONADEL - OAB:300207, LAZARO ALFREDO CANDIDO - OAB:89904

 Vistos em correição,

Certifique-se a Sra. Gestora acerca da citação pessoal de todos 

requeridos, certificando-se, ainda, eventual decurso de prazo para 

resposta.

Havendo juntada de novas contestações, com alegação de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito dos autores, conceda-se vistas à estes 

pelo prazo de 15 dias para impugnação.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39534 Nr: 549-69.2012.811.0046

 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 CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDENIR PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:24730/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14.465-B/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Às providências.

 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

 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

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de initmar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência da redesignação da data da 

audiência de instrução e julgamento, a qual ocorrerá em 03 de Abril de 

2018, às 14:00h, conforme despacho retro.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62395 Nr: 473-11.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODELCIO PANNEBECKER, CLENI MARIA PANNEBECKER, 

ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA AGRICOLA RSP AGROPECUARIA 

LTDA, MILENIA AGROCIÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Intimem-se os autores para se manifestarem quanto à petição de fls. 

1044/1045, no prazo de 15 dias, visando a composição amigável da 

demanda.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63816 Nr: 1967-08.2013.811.0046

 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): JOCELITO FOLETO, GELSON IVAN FOLETO, 

OSVALDO EUGÊNIO FOLETO, DENISE LAHUTE TRAVI, GILBERTO BASILIO 

TRAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO 

- OAB:15.687-A, FABRÍCIO KAVA - OAB:MT 14.468-A, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Diante da desídia do exequente em recolher as custas para cumprimento 

da precatória, frustrando sua finalidade, determino que se manifeste no 

prazo de 5 (cinco) dias sob pena de extinção por abandono.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66123 Nr: 4312-44.2013.811.0046

 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: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A, 

GERSINO SARAGOSA GUERRRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Vistos em correição,

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo requerido em sua 

contestação de fls. 274/298, vez que os documentos que instruem a inicial 

indicam a requerida como autora da infração ambiental discutiva, fls. 

34/167, sendo, portanto, a mesma legitimada a ocupar o polo passivo da 

presente demanda, nos termos do art. 3º, IV da Lei 6.938/81, in verbis:

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 

degradação ambiental;

Assim, dou o feito por saneado.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade de realização 

destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68130 Nr: 1575-34.2014.811.0046

 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: AGROVITUS LUCERNA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMELINDO GEREMIA, MARINÊZ GIONGO 

GEREMIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Indefiro o pedido de diferimento do recolhimento das custas ao final do 

processo, fls. 223/224, pois ausente comprovação de dificuldade 

financeira da parte autora, que lhe impossibilite, ainda que 

momentaneamente, de atender o pagamento das custas.

Desta feita, intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção 

da ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69199 Nr: 2426-73.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHBDO(, DAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Determino que seja expedida certidão de dívida alimentar para posterior 

apresentação ao tabelionato de protesto de títulos a fim de compelir o 

requerido a cumprir a obrigação.

 Expeça-se citação por edital em nome de Roberto Aparecido de Oliveira, 

com prazo de 30 dias.

Escoado o prazo para manifestação, nomeio o advogado Lucas Alberto 

Tostes Correa como defensor dativo da parte ré, devendo o mesmo ser 

intimado para manifestação.

Após, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69701 Nr: 2784-38.2014.811.0046

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA AGUETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBERT SOSSAI ALTOÉ, MEIRIANE KLIPPEL 

ALTOÉ, PABLO ANDRÉ ALTOÉ, PATRICIA ALVES DE AZEVEDO ALTOÉ, 

VICTOR HUGO PENSO, JOÃO PENSO NETO, VANIA REGINA TASCA, 

LUDY LASMAR PENSO, CLOVIS JOÃO PENSO, GILCE MARIA PENSO, 

WANICE RUBELE FRANÇA PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA BABKA - OAB:16.925-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O, GILBERTO MARIA - OAB:11.999/PR, 

GILBERTO RAFAEL MARIA - OAB:38578/PR, GIOVANA FRANZONI 

MARIA - OAB:46645/PR, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, 

Roberto Carlos Mailho - OAB:3047/RO

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se o decurso do prazo para os demais requeridos 

apresentarem suas contestações.

Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108960 Nr: 4906-19.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FILLIPI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da decisão proferida em 05/09/2017, bem como da petição 

juntada em 20/09/2017, certidico que decorreram os prazos ventilados, 

inclusive de suspensão de 60 (sessenta) dias. Assim, fica a parte autora 

intimada a manifestar-se no que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de certificação da desídia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14492 Nr: 2397-72.2004.811.0046

 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: GILBERTO VALDIR RABER, ROSELI WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELITA ROBERTO PRANDES CORREA, 

JOAQUIM FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709/MT, MAURÍCIO DE CARVALHO - OAB:MT 10.052

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23289 Nr: 795-41.2007.811.0046

 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: CELSO MÁRIO COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:SP/76458

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27224 Nr: 1362-38.2008.811.0046

 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: GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDENIR PEREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14167, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3810-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 (...) Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos, opostos 

pelo Embargante Ildenir Pereira Filho, para determinar a exclusão do valor 

de R$25.000,00 [vinte e cinco mil reais], sobre o valor da dívida originária, 

por conseqüência, CONSTITUO o título executivo judicial em desfavor do 

requerido, na forma do artigo 1.102c, §3º do Código de Processo Civil, no 

valor de R$99.000,00 [Noventa e nove mil reais], que deverão ser 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir da data de 

vencimento dos cheques [15-04-2006] e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação [04-08-2008].RESOLVO O MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Diante da 

sucumbência mínima do embargado/autor ,  condeno o 

embargante/requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.Translade-se 

cópia da sentença proferida nos autos de Cód. 25140 a este. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Escoado o prazo recursal in albis, certifique-se e 

arquive-se o feito com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27244 Nr: 1369-30.2008.811.0046

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDENIR PEREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOTARDO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Silvestri - OAB:2288 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3810-B

 SENTENÇA

Vistos etc.,

A desídia da parte autora 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, inviabilizando o 

prosseguimento do feito.

 De fato, restou patente nos autos o desinteresse da parte 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. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28238 Nr: 2378-27.2008.811.0046

 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: SIRLEI DE FÁTIMA ZAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, MARIA 

LUIZA PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FALCÃO RODRIGUES - 

OAB:RO - 616-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Desta forma, carece a ação de interesse processual, o qual se assenta 

na premissa de extrair algum resultado útil do processo, pelo que a 

extinção do feito é medida imperativa.Em face do exposto, extingo o 

processo sem resolução de mérito, de acordo com art. 485, VI, do CPC, 

em razão da ausência de interesse processual.Condeno a autora no 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, nos termo do art. 85, §2º, do CPC.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquivem-se.Cumpra-se.

 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 - 

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

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de initmar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência da redesignação da data da 

audiência de instrução e julgamento, a qual ocorrerá em 03 de Abril de 

2018, às 15:30h, conforme despacho retro.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 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

 Nos termos da legislaçao vigente e do provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de initmar as partes, na pessoa de seus 

advogados, para que tenham ciência da redesignação da data da 

audiência de instrução e julgamento, a qual ocorrerá em 03 de Abril de 

2018, às 13:30h, conforme despacho retro.
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Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37046 Nr: 1745-11.2011.811.0046

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO ANTONIO DALCIN, JOSEFER MARCOS 

NEGRI CADORE, CESAR MENEGOL, DIRCEU MARTINS COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAPAR CERRADOS SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PINCOWSCY - 

OAB:12595/GO

 SENTENÇA

Vistos em correição,

Trata-se de acordo celebrado entre CESAR MENEGOL e CEAPAR – 

CERRADOS SEMENTES LTDA, ambos qualificados nos autos.

Afiro a regularidade do acordo, sendo as partes capazes e legítimas para 

tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo entabulado nos autos, 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.

 Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37146 Nr: 1845-63.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, VIVIENE BARBOSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Considerando que no sistema APOLO em 12/12/2017 foi lançado pedido 

da parte executada e este não consta em anexo no processo físico, 

devolvo os autos conclusos para secretaria para juntada de documentos 

pendentes.

 Após, volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37404 Nr: 2103-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON DIEGO MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - 

OAB:24327/PR, EIDINALVA SILVEIRA MORADOR - OAB:51168/PR, 

LUCIO RICARDO FERRARI RUIZ - OAB:39760/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se do decurso do prazo.

Nos termos de art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, vista à 

apelada para apresentar contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

com as nossas homenagens (art. 1.010, §2º, NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38094 Nr: 2792-20.2011.811.0046

 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: AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIETRO, AMÁLIA DE OLIVEIRA 

PIETRO, MAURO PRIETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/O/MT, FELIX LOPES FERNANDES - OAB:10420/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na íntegra o despacho retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38160 Nr: 2858-97.2011.811.0046

 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: CESAR MENEGOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAPAR CERRADOS SEMENTES LTDA, 

AGROCAMPO - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E 

VETERINARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:7967, BEATRIZ AGNES - OAB:17378, DOUGLAS LOPES LEÃO - 

OAB:13950, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS MACHADO - 

OAB:4542, WILSON RODRIGUES DE FREITAS - OAB:12873/GO

 SENTENÇA

Vistos em correição,

Trata-se de acordo celebrado entre CESAR MENEGOL e CEAPAR – 

CERRADOS SEMENTES LTDA, ambos qualificados nos autos.

Afiro a regularidade do acordo, sendo as partes capazes e legítimas para 

tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e preenche os 

requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo entabulado nos autos, 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.

 Custas e honorários conforme acordado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61159 Nr: 2972-02.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI MASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista a interposição do recurso de apelação, com a juntada das 

contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

1ª Região com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61813 Nr: 3678-82.2012.811.0046

 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: ILDO RUFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 
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OAB:7069- MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Interposto o recurso de apelação a parte recorrida apesar de devidamente 

intimada, não apresentou as contrarrazões, conforme certificado.

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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64218 Nr: 2370-74.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA BOUTIQUE LTDA - ME, ISABEL GRANDO, ELIZEU 

LUIS MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Certifique-se do decurso do prazo.

Nos termos de art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, vista à 

apelada para apresentar contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

com as nossas homenagens (art. 1.010, §2º, NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64526 Nr: 2691-12.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FRTSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOCIR ANTÔNIO 

LAZZARETTI DA SILVA - OAB:MT - 4.980, MAILA SUZAMAR DA 

ROCHA - OAB:12690

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Intime-se o executado para que cumpra a obrigação de fl. 91, sob pena de 

multa de R$ 5.000 (cinco mil reais) por descumprimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66109 Nr: 4298-60.2013.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA AMBAR DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: manoel tobal garcia junior - 

OAB:268721

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Considerando que a requerida foi procurada para ser intimado 

pessoalmente, todavia, constatou-se que a mesma encontra-se em local 

incerto e não sabido, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se 

nos autos.

Escoado o prazo para manifestação, nomeio o advogado Lucas Alberto 

Tostes Correa como defensor dativo da parte ré, devendo o mesmo ser 

intimado para manifestação.

Após, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66119 Nr: 4308-07.2013.811.0046

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRICOLA PAES DE BARROS 

- OAB:6.700/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67737 Nr: 1292-11.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSDC, KCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO FERREIRA BATISTA 

- OAB:2840/ RO

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido retro.

Intime-se a parte exequente, para no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

dos imóveis declinados às fls. 88, viabilizando o cumprimento da penhora 

requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67806 Nr: 1335-45.2014.811.0046

 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 ROBERTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Cumpra-se na íntegra a sentença retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68397 Nr: 1803-09.2014.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI MARQUES MORAES, ALDIR BAL 

MARQUES MORAES, CLAUDIO DANIEL MARQUES MORAES, M C TREVO 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

SANDRO PISSINI ESPÍDOLA - OAB:261.030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de condenar os réus 

MC Trevo Materiais para Construção LTDA ME, Marlise Marques Moraes e 

Aldir Bal Marques Moraes, ao pagamento da quantia de R$ 87.783,83 

(oitenta e sete mil setecentos e oitenta e três reais e oitenta e três 

centavos), sobre os quais incidirão os índices e correção previstos no 

título objeto da demanda.Tendo em vista que a parte autora decaiu em 

parte mínima de seus pedidos, nos termos do art. 86, parágrafo único do 
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CPC, condeno os requeridos ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento de 

cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 e seguintes, do 

CPC, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69592 Nr: 2703-89.2014.811.0046

 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: GENY CANDIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Defiro o pedido retro.

Considerando que a requerida foi procurada para ser intimada 

pessoalmente, todavia, constatou-se que a mesma encontra-se em local 

incerto e não sabido, expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se 

nos autos.

Escoado o prazo para manifestação, nomeio o advogado Lucas Alberto 

Tostes Correa como defensor dativo da parte ré, devendo o mesmo ser 

intimado para manifestação.

Após, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69622 Nr: 2729-87.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG, ABJ-P, WR-AS, LCODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77218 Nr: 2070-44.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CARMEM GENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se no que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 2742-52.2015.811.0046

 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: HELIO KOSCINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEME FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se no que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78893 Nr: 2742-52.2015.811.0046

 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: HELIO KOSCINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEME FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404

 Em observância à natareza da ação, sem prejuízo do contido na certidão 

de intimação retro, fica designada audiência de conciliação, a ser 

realizada no CEJUSC, para o dia 21/03/2018, 09h00min. Intimem-se as 

partes apenas na pessoa dos seus procuradores, pelo diário de justiça. O 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias da solenidade, nos termos do §5º 

do art. 334, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109454 Nr: 5083-80.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KDS, HJDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116702 Nr: 605-92.2018.811.0046

 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: PKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23952/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Atento aos autos determino que seja efetuada a emenda da inicial para o 

fim de incluir no polo ativo da presente demanda a genitora dos menores 

considerando que aqueles não podem pedir sua própria guarda.

Desta feita, intime-se o patrono da parte 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.

Comodoro-MT, 09 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.: 87503 Nr: 1354-80.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUPERCIO CREVELARO, SILVIA TANIA RIBEIRO 

MORAES CREVELARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO EUCLIDES CARVALHO DE VELLOSO 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - OAB:MT/8564, SILAS 

ROSALINO DE QUEIROZ - OAB:RO/1535

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98014 Nr: 5713-73.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se no que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107796 Nr: 4380-52.2017.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO DOS SANTOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89414 Nr: 2001-75.2016.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI, MARILEI 

CADORES BARRACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica designada sessão de mediação/conciliação para o dia 27/04/2018, 

às 09h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. 

Ainda, fica a parte exequente intimada a providenciar os meios 

necessários para cumprimento do mandado pelo Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 88688 Nr: 1778-25.2016.811.0046

 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 DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RAMALHO DE OLIVEIRA, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira, ALDENORA OLIVEIRA DE FIGUEREIDO, 

MANOEL RAMALHO DE FIGUEREIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 89394 Nr: 1994-83.2016.811.0046

 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: CLOVIS LUIZ CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 56/2007-CGJ E DA ORDEM DE 

SERVIÇO Nº 01/2016, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA 

INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

10,50

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113530 Nr: 6762-18.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEMERSON DE SOUZA GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação é tempestiva. Fica a parte autora intimada a 

apresentar impugnação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72349 Nr: 72-41.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARCAL DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS MARCAL DE ABREU, CNPJ: 

21107400000170. 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 30 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: Em 21/11/2014, a Autora ajuizou contra o Réu, Medida 

Cautelar Inominada de Sustação de Protesto com Pedido de Liminar, que 

foi autuada 3648-76.2014.811.0046 – Código 71400, nesta Vara. O 

Meritíssimo Juiz concedeu liminarmente o pedido de sustação de protesto 

de cambial, determinando a abstenção de protesto, com Certidão de 

Concessão de Tutela disponibilizada no dia 26/11/2014, no DJE/MT Ed. nº 

9427, página 432.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido retro.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Após, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência, decorrido o prazo correicional.Comodoro/MT, 12 

de agosto de 2016.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 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, Matheus Batista Silva , 

digitei.

Comodoro, 30 de maio de 2017

Felipe Michelin Fortes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 62260 Nr: 307-76.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITO MENEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELITO MENEGAT, Cpf: 01458884953, 

Rg: 613216, brasileiro(a), casado(a), empresário. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL em face de CELITO MENEGAT, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Multa por descumprimento da 

notificação n. 60064 de 07/08/2004, infringindo o art. 95 c/c 99, III, art. 106, 

III, Lei Complementar 38/95., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 759/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/02/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 37.439,14

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 99235 Nr: 542-04.2017.811.0046

 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: GDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, natural de 

Acorizal-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso movido por 

Genilda de Souza Silva de Sousa em desfavor de José Antonio de Souza. 

As partes casaram-se no dia 05 de Agosto de 2011 sob o regime de 

Comunhão Parcial de Bens. Ocorre que por razões pessoais, a relação 

demonstrou-se insustentável, desse modo, estão separados de fato sem 

a possibilidade de reconciliação. Sendo assim, foi proposta a ação de 

Divórcio, já que atualmente não há necessidade de justificativa, mas tão 

somente a vontade de se divorciar. Dessa relação inexistem bens e nem 

filhos. A parte autora pretende voltar a usar o seu nome de solteira, qual 

seja Genilda de Sousa Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Preenchidos os requisitos legais, 

condições da ação e pressupostos processuais, recebo a inicial.Defiro os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.Expeça-se edital de citação, 

com prazo de 20 dias, consignando o prazo de 15 dias para resposta, sob 

pena de confissão e revelia. Escoado o prazo para contestação pelo réu, 

devidamente certificado nos autos, nomeio como defensor dativo da parte 

requerida o Dr. Ranulfo de Aquino Nunes, OAB/MT 2242-0, devendo o 

mesmo ser intimado.Saliento que os honorários advocatícios hão de ser 

arbitrados quando da prolação de sentença.Escoado o prazo para 

resposta, conceda-se vistas dos autos à parte autora, pelo prazo de 15 

dias, para que requeira o que entender cabível. Intime-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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 25 de julho de 2017

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 72349 Nr: 72-41.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARCAL DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ CARLOS MARCAL DE ABREU, CNPJ: 

21107400000170. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação Declaratória de Inexistênica de Débito 

e Nulidade de Título Cambial c/c Indenização por Perdas e Danos. Na data 

de 19/11/2014, a Autora foi surpreendida com noitificação do Cartório do 

2.° Serviço Notoria da Comarca de Comodoro, a fim de que pagasse o 

débito até o dia 24/11/2014, sob pena de efetivação do protesto. Contudo, 

a Autora nada deve, a qualquer título, ao Réu, pois sequer era sabedora 

da sua exitência até a data da notificação recebida, por não manter 

nenhum vínculo jurídico com o Réu. Ressalta-se que a Autora não efetuou 

qualquer negócio mercantil, à vista ou a prazo, que autorizasse a emissão 

da cambial.

Despacho/Decisão: Cód. do Proc. nº 72349.Vistos, etc.Apensem-se aos 

autos nº3648-76.2014.811.0046 – Código 71400.Expeça-se Carta 

Precatória para citação do Requerido na Comarca de Rondonópolis-MT 

para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e confissão.Com a resposta, sendo apresentados fatos 

descritos no artigo 326 do CPC, ou ainda, contendo matéria elencada no 

artigo 327 do CPC e/ou apresentando documentos, intime-se a parte 

Autora para querendo, oferecer impugnação em 10 [dez] 

dias.Intimem-se.Comodoro/MT, 16 de janeiro de 2015. Evandro Juarez 

RodriguesJuiz 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, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 02 de agosto de 2017

Nicholas Selzler Klahold Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100121 Nr: 923-12.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA RIBEIRO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81149 Nr: 3572-18.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C DAL MAGRO - RESTAURANTE, JONES DAL MAGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM GLORIA 

ARRIAGADA ANDRIOLI - OAB:20668, EMILIANA SILVA SPERANCETTA 
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- OAB:22234/PR, FERNANDO O´RREILLY CABRAL BARRIONUEVO - 

OAB:29022, GIOVANI GIONÉDIS - OAB:8.128 /PR, GIOVANI GIONÉDIS 

FILHO - OAB:39496, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 

8123, MARCIO ANTONIO SASSO - OAB:28922-A/PR, MARIA AMELIA 

CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:16555-A, SANDRO RAFAEL 

BONATO - OAB:22788

 Intime-se o embargante a fim de que se manifeste no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 1918-25.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16550 Nr: 1569-42.2005.811.0046

 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: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS RECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES BARCELOS 

- OAB:RS/31.602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10074/MT, 

JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Ficam as partes intimadas a manifestarem-se no que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107151 Nr: 4119-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY FRANCISCA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105124 Nr: 3146-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLIO VINICIOS FERREIRA DE JESUS, 

PATRICIA DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21145 Nr: 2190-05.2006.811.0046

 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: NEUZA AREVALO RASPANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o valor ultrapassa os 60 salários mínimos, assim, 

sendo, impossível a expedição de RPV, intima-se o Requerente para 

manifestar-se nos autos, e caso entenda viável, renunciar o excedente, a 

fim de que seja expedido o competente RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 102118 Nr: 1898-34.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROGERIO PERRI BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98389 Nr: 170-55.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONILDO TOMAZ ALVES, ADRIANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108342 Nr: 4619-56.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103627 Nr: 2496-85.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS CANDIDO GARCIA, DILSON 

ROSSO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 90690 Nr: 2425-20.2016.811.0046

 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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DE SOUZA PENSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 72280 Nr: 25-67.2015.811.0046

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITZKE E KRUGER LTDA - ME, LEVINO 

KRUGER, OSMAR BRITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Fica a parte requerente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63858 Nr: 2015-64.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CASTRIANI DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTÃO BATISTA TAMBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANI ORSO - OAB:16075

 Fica a parte apelada intimada a manifestar-se, a querendo apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79441 Nr: 2952-06.2015.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON ANTONIO REIMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A

 Fica a parte embargada intimada da interposição de recurso de apelação 

pela parte embargante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39934 Nr: 952-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIENE BARBOSA SILVA, GLAUBER 

SILVEIRA DA SILVA, ADEMIR ROSTIROLLA, ERONILDES KATHEE 

ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 Ficam as partes interessadas intimadas a manifestarem-se no que 

entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85103 Nr: 643-75.2016.811.0046

 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: ELVINA GOMES GRAVA, MARCIA GOMES GRAVA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107965 Nr: 4463-68.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE MARTA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a, querendo, manifestar-se em razão da 

contestação, bem ainda quanto à eventual ausência de complementação 

de custas juntar os respectivos comprovantes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76474 Nr: 1782-96.2015.811.0046

 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: RPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WAGNER GOBATI DE 

MATOS - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113351 Nr: 6682-54.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se no que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70357 Nr: 3187-07.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRED. FINANC. E INVESTI.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEIXO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 76211 Nr: 1651-24.2015.811.0046

 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 VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON JANES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT

 Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 84928 Nr: 605-63.2016.811.0046

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEDSON FERREIRA MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13.889/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546, 

MICHELLY DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, RENAN NADAF GUSMÃO 

- OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a comprovar o pagamento da diligência 

do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 83406 Nr: 163-97.2016.811.0046

 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): FRANCISCA ARRAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:8039-A

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos com fundamento no art.487, I, do CPC. Outrossim, DETERMINO 

que seja decotado do referido cálculo valores que porventura já tenham 

sido pagos a titulo de beneficio assistencial ao idoso. Por ter sucumbido 

em grande parte dos pedidos, arcará a parte embargada com as custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil. Contudo 

fica sobrestada a sua cobrança por até cinco anos, quando estará 

prescrita, nos termos do art. 98, §3º, CPC eis que lhe concedo os 

benefícios da justiça gratuita. Isento de custas e despesas processuais. 

Traslade-se cópia desta sentença aos autos de cód. 14327, após, 

desapensem-se, e, posteriormente não havendo recurso voluntário, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97889 Nr: 5679-98.2016.811.0046

 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: ELIZABETH APARECIDA DE CASTRO E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação e, em 

consequência:1)DETERMINO que seja certificado nos autos o trânsito em 

julgado da sentença homologatória;2)Se transitada em julgado, DETERMINO 

a conversão do presente feito em cumprimento de sentença com escopo 

no art. 573, ss CPC, devendo ser retificado o sistema Apolo;3)Se 

transitada em julgado, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela impugnante 

no valor de R$ 1.392,75 (um mil trezentos e noventa e dois reais e setenta 

e cinco centavos) referentes às parcelas vencidas e R$ 69,63 (sessenta 

e nove reais e sessenta e três centavos) a título de honorários de 

sucumbência, com data-base em 02/2017;4)Condeno a parte impugnada 

em custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 10% 

do valor atualizado da condenação [art. 85,§19 do CPC] sobrestada a sua 

cobrança por até cinco anos, quando estará prescrita, nos termos do art. 

98, §3º, CPC;5)Após o decurso do prazo para interposição de recurso 

cabível, certifique e proceda-se conforme o Provimento n. 11/2017-CM. 

Após, oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida para 

que proceda com o pagamento da presente obrigação no prazo de 2 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. [art. 

535, II, CPC].Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 05 de dezembro de 

2017.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 75992 Nr: 1551-69.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO ESTRELA COMERCIO DE ARTIGO 

FOTOGRÁFICO LTDA ME, RICARDO SOARES DE ANDRADE, ROSILENE 

JORGE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da expedição do mandado em 21/09/2017, fica a parte 

exequente intimada a comprovar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110085 Nr: 5333-16.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍDIO CRISOSTOMO BARBOSA, VANILDA LEONIZIA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ FERNANDES DA CUNHA, FRANCISCA 

CÂNDIDA CAMARGO DA CUNHA, HARMONIA ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDE DA SILVA 

SEGISMUNDO - OAB:532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não empregado efeitos suspensivo ao recurso, fica a parte autora 

intimada a comprovar o pagamento das custas e taxa judiciária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60600 Nr: 2385-77.2012.811.0046

 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: GENILSON JANES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT/14.687, VALESKA FERNANDA DA 

CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901, Autran Alencar Rocha - OAB:16.537/GO, Diego 

Fabrinny Pimenta Braga - OAB:15.866/MT, Elza Maria Botelho 

Bernardes - OAB:16.288/MT, FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, Felipe Hernandez Marques - OAB:48.104/RS, FLAVIA 

ROSA NICANOR DE SOUZA - OAB:13.889/MT, Francisco Cláudio 

Jassaniker Júnior - OAB:21.087/MT, Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18.828/GO, GUSTAVO CALÁBRIA RONDON - 

OAB:8921-B/MS, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:18441/O, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - OAB:OAB/RJ 

160.435, Luiz Henrique Reis da Silva - OAB:19.466/MT, MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, Marcelo Luiz Keller - OAB:105.411/MG, MICHELLY 

DIAS MASSONI - OAB:15.458/MT, Milena Rodrigues da Silva - 

OAB:15.446/MT, Patrícia limongi Pinto Coelho - OAB:26.775/DF, 

RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:16.284/MT, Silvana Farinha Archanjo 

Dama - OAB:21.342/DF, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:17564/MT

 Ficam as partes intimadas a manifestarem-se no que entenderem de 

direito, face o trânsito em julgado da sentença, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78647 Nr: 2624-76.2015.811.0046
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 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: TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 

TREVO PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

AUTOMOVEIS LTDA- ME, TREVO TERRAPLANAGEM LTDA, ALM 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TREVO TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA, TRR COMODORO DIESEL LTDA, TRV TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PÚBLICA FEDERAL, MUNICÍPIO DE 

COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL, COOPERATIVA DE CREDITO DO 

SUL DE RONDONIA LTDA- SICOOB CREDISUL, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CAMPO GRANDE, PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE, BANCO FIDIS 

S.A, SCANIA BANCO SA, PETRÓLEO SABBÁ S.A, RAIZEN COMBUSTIVEL 

S.A, AUTO SUECO CENTRO-OESTE CONCESSIONARIA DE VEÍCULOS 

LTDA, MARIANO DISTRIBUIDORA, ferreira de sousa&barcelos ltsa-me, 

Banco triângulo s.a, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, 

PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, BANCO RODOBENS S/A, NOMA 

DO BRASILS/A, C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT, 

FINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS, Banco de lage Landen Brasil S.A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL,, FÓRMOLA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, DANIELE 

COSTA PAIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT - 5.222, 

MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708 A/MS, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVÀN ZACKIDASLKI 

- OAB:, ANA MARIA BARCELOS FILHA - OAB:34095, ANDRÉYA MONTI 

OSÓRIO - OAB:12605, BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO HARLOS - 

OAB:6.522/MT, CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - OAB:, CHRISSY LEAO 

GIACOMETTI - OAB:15596, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012, 

CRISTIANE TESSARO - OAB:1562/RO, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11094, felipe 

navega medeiros - OAB:217017, fernanda vieira capuano - 

OAB:150345, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:184.424/SP, GERALDO 

FONSECA DE BARROS NETO - OAB:206438, GILBERTO RONDON 

BORGES - OAB:16606, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:257.907/SP, JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, jose augusto de rezende - OAB:28868, JUSCILENE 

VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O, KARINA RIBEIRO NOVAES - 

OAB:197.105/SP, leandro garcia - OAB:210137, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT/8.184-A, RODOLPHO VANCINI - OAB:SP 2017,402, RODRIGO 

SARNO GOMES - OAB:203.990/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - 

OAB:208.972/SP, william carmona maya - OAB:257.198

 Fica a parte autora, grupo em recuperação, intimada a manifestar-se no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a impugnação ao crédito distribuída e 

apensada a este sob o código 100695, nos termos do art. 12 da Lei n. 

11.101/2005. Findo referido prazo, manifeste-se o Administrador Judicial 

para emissão de parecer, igualmente em 05 (cinco) dias, na forma do art. 

12, parágrafo único, do mesmo diploma legal, independente de nova 

intimação do mesmo ou prévia manifestação do grupo em recuperação 

judicial. Saliento que sendo lei especial, não se aplica à contagem de prazo 

apenas os dias úteis, conforme previsto no novo CPC, mas sim dias 

corridos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 98325 Nr: 128-06.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a comprovar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114133 Nr: 7042-86.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESIEL DE PAULA COELHO, WILLIAN DE 

SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 73630 Nr: 552-19.2015.811.0046

 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: VANDERSON GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO FRANCISCO DE CARVALHO, IVONE 

NUNES DE CARVALHO, NELSON GREGORIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370/MT, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - 

OAB:MT/8564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se, nos termos da decisão 

proferida em 09/10/2017, cujo prazo consignado é de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106121 Nr: 3612-29.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AMAURI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBORIO HIROSHI TAKEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MIGUEL DOS REIS - 

OAB:3.177/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY ROBERTO DE CASTRO - 

OAB:RO/509, FRANCISCA RENNEA P. CRUZ TAKEDA - OAB:1.308/RO

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 108519 Nr: 4699-20.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

NOROESTE DE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MARCOLINO DE OLIVEIRA, CARLOS 

PEREIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74806 Nr: 1073-61.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do 

débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81727 Nr: 3847-64.2015.811.0046

 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: ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA GISELE DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103151 Nr: 2296-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte embargante intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105935 Nr: 3530-95.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA FELICIANO DA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam as partes intimadas a manifestarem-se no que entender de direito, 

no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101681 Nr: 1723-40.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO ANTONIO DALCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BOM FUTURO, ERAI MAGGI 

SCHEFFER, Celso de Almeida - FI (Solo Engenharia)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - OAB:21170/O, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, CELSO DE ALMEIDA - OAB:16.685/MT

 SENTENÇA

VISTOS ETC.,

Trata-se de ação de produção antecipada de provas proposta por 

AMARILDO ANTÔNIO DALCIN em desfavor de ERAI MAGGI SCHEFFER e 

OUTROS, sócio proprietário do GRUPO BOM FUTURO LTDA, requerendo a 

realização de exame pericial.

Liminar deferida determinando a realização de perícia às págs. 39/40.

Laudo pericial acostado às págs. 155/222.

Impugnação da requerida quanto ao laudo pericial, págs. 228/235.

Manifestação do autor às págs. 236/248, refutando as teses da 

impugnação.

Às págs. 271/280, juntou-se esclarecimentos do Sr. Perito quanto a 

impugnação.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

 Tendo sido regularmente realizada a perícia pleiteada pelos requerentes, 

sendo certo que não cabe nestes autos ser emitido juízo de valor pelo 

magistrado, JULGO POR SENTENÇA, a fim de que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a presente produção antecipada de provas requerida por 

AMARILDO ANTÔNIO DALCIN em desfavor de ERAI MAGGI SCHEFFER e 

OUTROS, sócio proprietário do GRUPO BOM FUTURO LTDA, declarando 

findo este processo cautelar.

Ante a inexistência de lide, não há sucumbência neste processo.

Permaneçam os autos em Cartório durante 01 (um) mês para extração de 

cópias e certidões pelos interessados (CPC, art. 383).

Findo referido prazo, entregue os autos ao promovente da medida, nos 

termos do parágrafo único do art. 383 do CPC, com as baixas e anotações 

de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 92676 Nr: 3244-54.2016.811.0046

 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: WELTON PAULO DE MATOS, MARIA GONÇALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul 

de Rondônia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 70934 Nr: 3451-24.2014.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR LUIS CARRARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74188 Nr: 819-88.2015.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASCAMPO INSUMOS E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101681 Nr: 1723-40.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO ANTONIO DALCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BOM FUTURO, ERAI MAGGI 

SCHEFFER, Celso de Almeida - FI (Solo Engenharia)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - OAB:21170/O, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, CELSO DE ALMEIDA - OAB:16.685/MT

 Ficam as partes interessadas intimadas a manifestarem-se no que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36573 Nr: 1271-40.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDELCI PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 449 de 723



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Nomeio a advogada Thaiane Blanch Benites como defensora da parte ré, 

devendo a mesma ser intimada para se manifestar sobre o cálculo de 

pena de fl. 463.

 Após conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16713 Nr: 1715-83.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CADORE NETO, DENISE MARIA 

SEFRIN CADORE, ROGEMAR CADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Cumpra-se o despacho proferido nos autos em apenso (Cód. 15366).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 81318 Nr: 3629-36.2015.811.0046

 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: DORVALDO GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a, querendo, apresentar contrarrazões de 

apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103871 Nr: 2594-70.2017.811.0046

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANFROI E CIA LTDA ME, SALETE MARLENE 

FRANCESCHI MANFROI, DOUGLAS JULIO MANFROI, ROMEU MANFROI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29090 Nr: 154-82.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO, GIULIANO LUIS 

BETTIO PERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29090

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Roberto Castela Filho e outro todos 

devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que a parte executada Giuliano Luis 

Bettio Perini foi citada do teor da presente demanda por 02 (duas) vezes – 

fls. 21 e 79.

 Derradeiramente, requereu a parte exequente à suspensão processual 

até a data de 29/12/2017 nos moldes do art. 10 da Lei n.º 13.340/2016.

É o relato do necessário.

 1) Proceda o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial com a assinatura da 

certidão de fls. 80, bem como SOLICITE o (a) senhor gestor judicial ao 

servidor que incumbia tal mister a época, para que aponhe sua assinatura 

na certidão de fls. 89;

 2) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de comprovar 

nos autos que sobreveio medida provisória/lei que estendeu o prazo de 

suspensão concedido na Lei n.º 13.340/2016, bem como requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, considerando a devolução da carta 

precatória expedida nos autos e devidamente cumprida às fls. 95.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 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.: 116379 Nr: 478-57.2018.811.0046

 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: YALOWINASE KAMINARIRI 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 gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

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 07 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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23638 Nr: 1082-04.2007.811.0046

 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 APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO DA SILVA, GLEYSCLER 

BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Código 23638

Vistos em correição.

 Trata-se pedido de liquidação de sentença apresentado por Maria 

Aparecida de Oliveira em face de José Ribeiro da Silva.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 450 de 723



 Proceda a serventia da seguinte forma:

 1) Certifique-se o decurso do prazo para interposição de recurso cabível 

da decisão de liquidação prolatada nos autos;

 2) Intime-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído via 

DJE para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente bens da parte 

executada passíveis de penhora;

 3) Encaminhem-se os autos a Central de Arrecadação e Arquivamento 

para o fim de ser certificado nos autos se há custas processuais a serem 

adimplidas;

 4) Se positiva a certidão, PROCEDA ao cartório distribuidor/Central de 

Arrecadação e Arquivamento mediante aplicação do Provimento n.º 

12/2017 para o fim de que sejam calculados os valores devidos pela parte 

executada/devedora a título de custas processuais;

 5) Se negativa a certidão e ausente apresentação de bens pela parte 

exequente proceda à serventia/Central de Arrecadação e Arquivamento o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos mediante lançamento no sistema 

APOLO do cód. 603 ou equivalente.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 15 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.: 39935 Nr: 953-23.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:MT/8.521, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA 

- OAB:9847/O, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT/3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9847/MT

 Código 39935

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Glauber Silveira da Silva todos 

devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que todas as partes executadas da 

presente lide foram citadas da presente demanda.

 Derradeiramente, requereu a parte exequente à suspensão processual 

nos moldes do art. 921, CPC.

É o relato do necessário.

Compulsando os autos vislumbro que existem bens penhorados, desta 

feita:

 1) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de Intime-se o 

exequente para manifestar se tem interesse na adjudicação;

 2) Demonstrado interesse na adjudicação, intime-se a executada, em 

obediência ao disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual 

manifestação quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 

dias, sob as penas da lei;

 3) Transcorrendo o lapso sem manifestação da executada, resta desde já 

deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia lavrar o 

respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o fim de 

colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 dias;

 4) De posse dos bens, deverá o exequente informar nos autos, no prazo 

de 05 dias, a satisfação do crédito, sob pena de assim ser considerado. 

Cientifique-se, outrossim, o exequente que o mesmo deverá acompanhar a 

diligência e disponibilizar os meios necessários para a efetivação da 

remoção dos bens que lhes serão entregues;

 5)Não pretendendo a adjudicação, intime-se o exequente para fins do art. 

880 do CPC, podendo requerer a alienação particular do(s) bem (ns) 

penhorado(s), também no prazo de 05 dias;

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60716 Nr: 2506-08.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE NASCIMENTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 É cediço que a restrição de numerários por meio do sistema Bacenjud e 

sua conversão em penhora é instituto previsto no art. 855, do CPC, cujo 

objetivo é conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. Uma vez 

frustrada sua realização, nada impede seja renovada, desde que haja 

indícios de modificação na situação econômica do executado e seja 

observado o princípio da razoabilidade. No caso dos autos, porém, 

ausentes indícios de que a renovação da busca de numerários em 

instituição financeira possa surtir algum efeito prático ao processo de 

execução, eis que o pedido foi requerido alguns meses após a tentativa 

anterior efetuada por este juízo. Ademais, não consta nos autos qualquer 

indício de que houve alteração na situação financeira do executado.De 

qualquer forma, nada impede que a exequente diligencie na localização de 

bens ou valores do executado para fins de viabilizar a penhora. Ademais, 

vislumbro que constam nos autos valores depositados que superam o 

valor executado, desta feita a realização de nova busca fere o princípio 

da razoabilidade, vez que a execução está garantida.Impulso o feito da 

seguinte maneira: 1) RETIFIQUE a capa dos autos e sistema Apolo para 

fazer constar como novo advogado da parte requerida aquele apontado 

às fls. 60; 2) RETIFIQUE a capa dos autos e sistema Apolo para fazer 

constar como novo advogado da parte autora aquele apontado às fls. 

84-verso; 3) APONHE a senhora Gestora judicial sua assinatura nas 

certidões de fls. 87 e 88.4) DETERMINO que o advogado da parte 

requerente/exequente seja intimado via diário da justiça eletrônico – DJE, 

para o fim de que se manifeste acerca dos valores depositados no autos 

pela parte requerida de fls. 41.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 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.: 116362 Nr: 465-58.2018.811.0046

 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: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

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 07 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 
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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.: 2859 Nr: 1101-54.2000.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JONK NETO, IVANIL VOLPATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Código 2859

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Bruno Jonk Neto e outro todos 

devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que todas as partes executadas da 

presente lide foram citadas da presente demanda.

 Derradeiramente, requereu a parte exequente à suspensão processual 

até a data de 29/12/2017 nos moldes do art. 10 da Lei n.º 13.340/2016.

É o relato do necessário.

 1) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de comprovar 

nos autos que sobreveio medida provisória/lei que estendeu o prazo de 

suspensão concedido na Lei n.º 13.340/2016, bem como em caso de 

prorrogação da suspensão comprovar que o presente título extrajudicial 

está abarcado por referida suspensão. No mesmo prazo deverá a parte 

exequente manifestar-se acerca da penhora realizada às fls. 34.

 3) Proceda com as retificações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos para fazer constar os nomes dos novos patronos da parte 

exequente e executada, caso já não o tenha feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 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.: 14213 Nr: 2065-08.2004.811.0046

 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: MATIAS NERES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 14213

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 De proêmio, aponhe o senhor Gestor Judicial assinatura na certidão de 

fls. 215, 216, 226 e 227.

 Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído mediante 

publicação no DJE para que, querendo, em 15 (quinze) dias requeira o que 

entender de direito considerando que consta manifestação apresentada 

pelo INSS de que o benefício se encontra devidamente implantado.

 Decorrido o prazo supra, permanecendo silente a parte autora/exequente, 

certifique-se, e remetam-se os presentes autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 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.: 34205 Nr: 2389-85.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAPAR CERRADOS SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIBES ALBERTO DA SILVA - 

OAB:7967, BEATRIZ AGNES - OAB:17378, DOUGLAS LOPES LEÃO - 

OAB:13950, WILSON RODRIGUES DE FREITAS - OAB:12873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34205

Vistos em correição.

 Trata-se de execução de título extrajudicial promovida por CEAPAR – 

Cerrado Sementes LTDA em face de Celso Mario Cocco todos 

devidamente qualificados nos autos.

 Vislumbro que o magistrado que me antecedeu acolheu a exceção de 

pré-executividade pela Defensoria Pública local.

 Efetuada nova tentativa de citação pelo Oficial de Justiça esta restou 

infrutífera.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Tendo em vista que, a parte autora relata que a parte requerida 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, bem como se verifica nos 

autos que o oficial de justiça já realizou diligências no intuito de realizar a 

citação da parte requerida no endereço apontado na exordial não obtendo 

êxito, verifico que o pedido preenche os requisitos dos arts. 256 c/c 257, 

ambos do CPC.

 Desta feita CITE-SE a parte requerida/executada por meio de edital de 

citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e 

formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, inclusive afixando-se o 

mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

 Decorrido tal prazo permanecendo silente a parte requerida, certifique-se, 

e após desde já nomeio como curadora especial da parte requerida a 

douta Defensora Pública atuante nesta Comarca, a qual deverá ser 

intimada pessoalmente desta nomeação para apresentar 

contestação/embargos, no prazo legal [art. 72, II, CPC].

 APONHE o (a) senhor gestor judicial sua assinatura nas certidões de fls. 

42.

 Retifique-se o sistema Apolo para fazer constar como novo advogado da 

parte exequente aquele apontado em petição de fls. 46.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35495 Nr: 190-56.2011.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO KLAHOLD, CELESTINA ALFLEN 

KLAHOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM KLAHOLD - 

OAB:17175-PR

 Ademais, com relação ao requerimento apresentado às fls. 

107/107-verso, consistente na reserva de honorários de sucumbência à 

sociedade de Sandro Pissini e Marquesini – sociedade de advogados 

outrora patronos da parte exequente, sem sombra dúvidas, ajuizada a 

ação por determinado causídico, eventual substituição de advogados 

durante a tramitação do feito não prejudica o direito dos advogados 

originários de fazerem jus aos honorários advocatícios sucumbenciais, 

caso logrem êxito na demanda. Todavia, a diligência incumbida deve ser 

perpetrada pela própria parte e não transferida ao judiciário. Após, 

proceda à serventia da seguinte forma: 1) Tendo em vista que incumbe ao 

relator apreciar o pedido de gratuidade de justiça em grau de recurso 

conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO de analisar pedido de 

assistência judiciária gratuita porventura existente; 2) Certifique-se a 

tempestividade do recurso e razões de apelação apresentado nos autos. 

Se intempestivo, desde já ressalto que o controle da admissibilidade da 

apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad quem, DEVENDO OS 

AUTOS ser remetidos após a apresentação de contrarrazões ao recurso 
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de apelação ou o decurso do prazo para tanto; 3) Em seguida, intime-se o 

apelado mediante publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO/REMESSA DOS AUTOS – art. 412, § 5º, I, C.N.G.C/MT para 

oferecer contrarrazões ao recurso nos termos do art. 1.009, §1º, CPC. 

Empós, certifique-se a tempestividade ou o decurso do prazo para 

apresentação; 4) 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; 5) Cumpridas as formalidades acima, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40592 Nr: 1606-25.2012.811.0046

 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: FOKKO HEINRICH SCHIWABE, ESPÓLIO DE KARL ERICH 

JOHANNES SCHWABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEM DELPIZZO - 

OAB:4.708/A, FERNANDO DORIVAL MATTOS - OAB:13.477-A, 

VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 1) Senhor (a) gestor (a) judicial, aponhe sua assinatura na certidão de fls. 

284, bem como SOLICITE ao servidor que incumbia tal mister para que 

aponhe sua assinatura na certidão de fls. 290; 2) Malgrado tenha o 

recurso de apelação sido recebido pelo magistrado anterior, visto que 

vigia a época o CPC/1973, vislumbro que a impugnação ao valor da causa 

de cód. 67470, transitou em julgado, ainda que ausente certidão neste 

sentido, quando já vigente o CPC/2015, portanto a possibilidade de se 

manifestar acerca dos requisitos necessários ao conhecimento do 

recurso incumbe exclusivamente ao juízo ad quem, destinatário da 

irresignação; 3) Dito isso, tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o 

pedido de gratuidade de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 

99, §7º, CPC, DEIXO de analisar pedido de assistência judiciária gratuita 

porventura existente; 4) Certifique-se a tempestividade do recurso e 

razões de apelação, bem como do recurso adesivo apresentado nos 

autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle da admissibilidade 

da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad quem, DEVENDO OS 

AUTOS ser remetidos após a apresentação de contrarrazões ao recurso 

de apelação, sendo este desnecessário quando tratar-se de réu revel ou 

o decurso do prazo para tanto; 5) Em seguida, intime-se o apelado 

mediante publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA DOS 

AUTOS – art. 412, § 5º, I, C.N.G.C/MT para oferecer contrarrazões ao 

recurso sendo este desnecessário quando tratar-se de réu revel nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC. Empós, certifique-se a tempestividade ou o 

decurso do prazo para apresentação. 6) Acaso o recorrido interponha 

recurso adesivo, intimem-se o apelante para apresentar contrarrazões 

nos termos do art. 1.009,§2º, CPC.Comodoro-MT, 15 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.: 116360 Nr: 463-88.2018.811.0046

 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: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.,

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

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 07 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.: 116368 Nr: 469-95.2018.811.0046

 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: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE

 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 gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

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 07 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 116375 Nr: 474-20.2018.811.0046

 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: WAYARITIWALI KAYOKASEATOKWE ENAWENE

 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 gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

Determino que seja procedida a citação da parte requerida no endereço 

acostado nos autos para comparecer na audiência de conciliação que 
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designo para o dia 07 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 Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 4536 Nr: 816-27.2001.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZINHO VALTRICK DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wylerson Verano de A. Sousa - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 4536

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Execução Fiscal interposta pela Fazenda Pública 

Estadual em face de João Zinho Valtrick Duarte todos devidamente 

qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que a parte executada João Zinho 

Valtrick Duarte foi citada por edital às fls. 18 e 35/36.

 Derradeiramente, requereu a Fazenda Pública Estadual à realização de 

penhora online de numerários porventura encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao executado.

É o relato do necessário.

 Decido.

 DE PLANO, indefiro o requerimento retro apresentado pela parte 

exequente, considerando que a parte executada foi citada por edital e até 

o presente momento não lhe fora nomeado curador especial.

 É que em tendo sido a parte executada/devedora citada por edital, 

torna-se impositiva a nomeação de curador especial nos termos do 

verbete da súmula n. 196 do STJ c/c art. 72, parágrafo único, CPC.

 Ante o exposto, NOMEIO como curador especial da parte executada João 

Zinho Valtrick Duarte a douta DEFENSORA PÚBLICA atuante nesta 

Comarca, a qual deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para 

que, caso queira, apresente embargos em atendimento ao princípio do 

contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. SE AUSENTE DEFENSORIA 

PÚBLICA NA COMARCA, aguarde-se seu retorno para esta comarca e 

após remetam-se os autos para referida entidade.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 6148 Nr: 113-62.2002.811.0046

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO JONK NETO, LEONARDO GIOVANI NICHELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 Código 6148

Vistos em correição.

 Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e seguintes, do CPC.

 Ademais, converto em penhora os valores restritos às fls. 226 sem 

necessidade de lavratura de termo. Empós, diligencie o (a) senhor (a) 

gestor judicial (a) para o fim de que a instituição financeira depositária, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante indisponível para 

a conta judicial.

 Intime-se o devedor do bloqueio de numerários efetuado nestes autos, 

nos termos e para os fins do art. 854, §§ 2° a 4°, CPC.

 Após, vislumbro que há valores que se encontram 

depositados/bloqueados nos presentes autos. Ante ao exposto, 

DETERMINO que o Sr. Gestor proceda com a vinculação de todos os 

valores existentes nos presentes autos.

 Após, transfira o montante depositado nos autos às fls. 219-verso para o 

peticionante de fls. 245/246.

 Empós, decorrido o prazo previsto no art. 854, §§ 2° a 4°, CPC, 

certifique-se e transfira o numerário para o peticionante de fls. 245/246. 

Posteriormente solicite a parte executada os dados bancários necessários 

para devolução dos valores depositados nos autos às fls. 229.

 Cadastre os novos advogados das partes no sistema Apolo se houver e, 

caso já não o tenha feito.

 Após, junte-se aos autos o alvará de liberação e voltem-me conclusos 

para deliberação.

Comodoro-MT, 15 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.: 14112 Nr: 1978-52.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO

 Código 14112

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada por Ilton Rodrigues de 

Morais em face de Ibrain Sartori todos devidamente qualificados nos 

autos.

 Compulsando os autos verifico que derradeiramente as partes 

apresentaram nos autos acordo extrajudicial realizado. Todavia, ausente 

assinatura da parte contrária, determinei sua intimação por meio de 

advogado para ratificar o quantum acordado, tendo a mesma restado 

silente.

É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma:

1) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído 

mediante diário da justiça eletrônico, para o fim de apresentar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias [art. 218,§1º, CPC].

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 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.: 18301 Nr: 2945-63.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18067/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 

8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 
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OAB:5447-B, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 Código 18301

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Nelson Teodoro da Silva todos 

devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro a parte executada Nelson Teodoro da 

Silva, bem como seu cônjuge foram citados do teor da presente demanda.

 Derradeiramente, requereu a parte exequente à suspensão processual 

até a data de 29/12/2017 nos moldes do art. 10 da Lei n.º 13.340/2016 e 

após pleiteou o levantamento dos valores bloqueados nos autos.

É o relato do necessário.

 1) SOLICITE o (a) senhor gestor judicial ao servidor que incumbia a 

missão de gestor a época, para que aponhe sua assinatura na certidão de 

fls. 95 e 110;

 2) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de comprovar 

nos autos que sobreveio medida provisória/lei que estendeu o prazo de 

suspensão concedido na Lei n.º 13.340/2016, bem como em caso de 

prorrogação da suspensão comprovar que o presente título extrajudicial 

está abarcado por referida suspensão. No mesmo prazo deverá a parte 

exequente manifestar-se acerca do requerimento apresentado por Nilce 

Anizelli da Silva às fls. 116/124.

 3) Proceda com as retificações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos para fazer constar os nomes dos novos patronos da parte 

executada aquele constante em petição de fls. 101/102, bem como da 

terceira interessada Nilce Anizelli da Silva aquele constante em petição de 

fls. 116/124, caso já não o tenha feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 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.: 33285 Nr: 1471-81.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO DE MELO DIAS, MARIA LUCIA FURTADO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33285

Vistos em correição.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco da 

Amazônia S/A em face de Celio de Melo Dias e outro todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos verifico que o título que se encontra sendo 

executado, trata-se de cédula de crédito rural hipotecária.

 Citados da presente demanda não efetuaram os executados o pagamento 

da dívida em comento e tampouco apresentaram embargos à execução.

Derradeiramente, requereu a parte exequente a expedição de carta 

precatória.

É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma:

1) Considerando o grande lapso temporal da avaliação efetuada nos 

autos, expeça-se carta precatória conforme requerimento retro, devendo 

a parte exequente comprovar a distribuição desta nos autos em 30 (trinta) 

dias;

 2) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído 

mediante diário da justiça eletrônico, para o fim de comprovar 

documentalmente que o presente título extrajudicial não se encontra 

abarcado pela suspensão concedida pela Lei 13.340/2016 e/ou a 

ausência de prorrogação dos prazos elencados na referida lei no prazo 

de 30 (trinta) dias [art. 218,§1º, CPC];

3) Cadastre o patrono da parte exequente no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60563 Nr: 2345-95.2012.811.0046

 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: ESPOLIO DE LUIZ GONZAGA MARTINS CARVALHO, 

FRANCISCO RICARDO BASTOS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO FABIO KREFTA - 

OAB:43.443 PR, CAROLINA CELÍCIA PICCININ BORGES - OAB:44.391 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12333

 É o relato do necessário.Impulso o feito da seguinte forma:1)SOLICITE o 

(a) senhor gestor judicial ao servidor que incumbia tal mister a época, para 

que aponhe sua assinatura na certidão de fls. 196; 2)CUMPRA-SE na 

íntegra a decisão de fls. 183/185; 3) Dito isso, tendo em vista que incumbe 

ao relator apreciar o pedido de gratuidade de justiça em grau de recurso 

conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO de analisar pedido de 

assistência judiciária gratuita porventura existente; 4) Certifique-se a 

tempestividade do recurso e razões de apelação apresentado nos autos. 

Se intempestivo, desde já ressalto que o controle da admissibilidade da 

apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad quem, DEVENDO OS 

AUTOS ser remetidos após a apresentação de contrarrazões ao recurso 

de apelação, sendo este desnecessário quando tratar-se de réu revel ou 

o decurso do prazo para tanto; 5) Em seguida, intime-se o apelado 

mediante publicação no DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA DOS 

AUTOS – art. 412, § 5º, I, C.N.G.C/MT para oferecer contrarrazões ao 

recurso sendo este desnecessário quando tratar-se de réu revel nos 

termos do art. 1.009, §1º, CPC. Empós, certifique-se a tempestividade ou o 

decurso do prazo para apresentação. 6) 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 de Justiça do Estado de Mato 

Grosso com as nossas homenagens.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

15 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.: 62339 Nr: 399-54.2013.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVES JOSÉ PEREIRA, NILCEIA MACHADO 

ZANRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62339

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta pelo 

Banco do Brasil S/A em face de Elves José Pereira e outro todos 

devidamente qualificados.

 Compulsando os autos vislumbro que todas as partes executadas da 

presente lide foram citadas da presente demanda.

 Derradeiramente, requereu a parte exequente à suspensão processual 

até a data de 29/12/2017 nos moldes do art. 10 da Lei n.º 13.340/2016.

É o relato do necessário.

 1) Proceda o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial com a assinatura da 

certidão de fls. 62, bem como SOLICITE o (a) senhor gestor judicial ao 

servidor que incumbia tal mister a época, para que aponhe sua assinatura 

na certidão de fls. 73 e 74;

 2) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado mediante 

publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, para o fim de comprovar 

nos autos que sobreveio medida provisória/lei que estendeu o prazo de 

suspensão concedido na Lei n.º 13.340/2016, bem como em caso de 

prorrogação da suspensão comprovar que o presente título extrajudicial 
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está abarcado por referida suspensão. No mesmo prazo deverá a parte 

exequente manifestar-se acerca da certidão de fls. 66;

 3) Proceda com as retificações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos para fazer constar os nomes dos novos patronos da parte 

exequente consoante requerimento de fls. 68/69, caso já não o tenha 

feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63229 Nr: 1358-25.2013.811.0046

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTTO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:MT/15.935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Código 63229

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil 

S/A em face de Otto Marques de Souza todos devidamente qualificados 

nos autos.

 Compulsando os autos verifico que derradeiramente noticiou a parte 

executada de que as partes haveriam efetuado acordo extrajudicial com 

relação à dívida em comento.

É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma:

1) De proêmio, aponhe o senhor Gestor Judicial assinatura na certidão de 

fls. 55;

2) Cumpra-se na íntegra o despacho de fls. 67;

3) Proceda a serventia com as anotações necessárias para cadastrar nos 

autos os advogados da parte requer ida/executada e 

requerente/exequente respectivamente consoante requerimento de fls. 69 

e 74;

4) Intimem-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído 

mediante diário da justiça eletrônico, para o fim de manifestar acerca do 

requerimento apresentado pela parte executada em 15 (quinze) dias [art. 

218,§1º, CPC].

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 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.: 112998 Nr: 6526-66.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300-B

 Tendo em vista a decisão de ref: 30, impulsiono o presente autos a fim de 

intimar a defesa para que tenha ciância da data e horário de audiência 

designada para o dia 12/03/2018 às 14:00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115859 Nr: 273-28.2018.811.0046

 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: MALEROHI 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 gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

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 07 de março de 2018 às 13h00min.

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.: 115861 Nr: 275-95.2018.811.0046

 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 gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

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 07 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.: 116367 Nr: 468-13.2018.811.0046

 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: WALAWA KOKORE KAHOLASE ENAWENE
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 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 gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e ss do CPC.

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 07 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 

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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-36.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

H. J. DA SILVA E CIA. LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA CALDEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Processo n. 8010106-36.2015.8.11.0046 Certifico e dou fé, que o a 

sentença proferida nos autos transitou em julgado. Certifico ainda, que 

decorreu o prazo de 15 dias, a partir do trânsito em julgado, e não consta 

nos autos nenhum comprovante de quitação da divida. Assim sendo, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte reclamante, 

na pessoa de seu advogado, para que se manifeste nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de 

arquivamento COMODORO, 15 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

Diretoria do Fórum

Edital

Edital n.º 004 2017 DF - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE JUIZ LEIGO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

* O Edital n° 004 2017 DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 84706 Nr: 4546-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINES BRAMBILA & CIA LTDA-ME, 

Daiane Baron, CLAUDINES BRAMBILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 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 Certidão ref. 37, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 105749 Nr: 8970-83.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Nucci Vacaro - 

OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 60132 Nr: 444-90.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIDE DO CARMO MENDONÇA POMPONI, 

ALIAMBRA CRISTIMAN POMPONI, ANGIE GABRIELLE POMPONI, 

STEPHANO DI CARLO POMPONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PRISCILA FURST - 

OAB:47.733/PR, HERNANE ELESBÃO WIESE - OAB:34.811/SC, PAULO 

FERNANDO PAZ ALARCON - OAB:37.007/PR

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 81194 Nr: 2784-78.2016.811.0010

 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: GILMAR DAMACENA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, 

ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE MILTON DA 

COSTA FERREIRA, MILTON FERREIRA JUNIOR, MÁRCIO ROBERTO 

FERREIRA, MARCIO RUIZ FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA 

FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE MATTOS, RAQUEL MORAES 

MADUREIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, VANIA RUIZ 

FERREIRA JAQUEIRA, ESPOLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA, CELIA 

FERREIRA FRÓES, NAVARRO DA COSTA FERREIRA, CLEONICE BONAFE 

FERREIRA, GLORINHA DA SILVA, VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, 

MARCOS ANTONIO FERREIRA, SILAS TÉRCIO FERREIRA, SILMARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 457 de 723



FERREIRA DE CASTRO, ELIANA PAIVA SILVA, MARLON HENRIQUE DOS 

SANTOS, JOSÉ DA SILVA GOMES, JANETE APARECIDA MIRANDA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOILA JORDANA PEREIRA - 

OAB:21780/O

 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(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 99618 Nr: 5905-80.2017.811.0010

 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: VIVIANE FAGUNDES DOS SANTOS ROSA DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

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:

 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(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 102627 Nr: 7438-74.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GOMES - ME, JOSÉ CARLOS 

GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 84768 Nr: 4575-82.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 4079-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO JOÃO GIACOMELLI, MARIA 

FAGANELLO GIACOMELLI, ROBERTO RIBEIRO E SILVA, ANGELA DE 

FÁTIMA MARQUES, MARIANE GIACOMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 103034 Nr: 7666-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAFDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO CAREÁGA - 

OAB:6713-B

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 107466 Nr: 9886-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT - OAB:

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 52024 Nr: 593-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES JOAQUIM VILELA, CREUZA ROVERSI 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a Avaliação retro, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 79863 Nr: 2117-92.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o AR juntado retro, 

considerado ter sido recebido por pessoa alheia aos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 99047 Nr: 5655-47.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE FONTES 

FORNASARO - OAB:20736/SC

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 66445 Nr: 1639-21.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JB, JVBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, acerca da Penhora realizada, conforme Ofício ref. 105, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 70197 Nr: 11929-95.2015.811.0010

 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: Banco BBM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVENCI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, Real Brasil Consultoria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, FLÁVIO MULLER - 

OAB:5841-B, Real Brasil Consultoria Ltda - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta Pericial 

retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 107802 Nr: 62-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARAPONGAS PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA E RESTAURANTE COQUEIRO 

BAIXO LTDA, DEONETE TEREZINHA DRABACH, JONAS FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO 

- OAB:11.849/PR

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 101017 Nr: 6656-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO CORTEZ DE PAULA, ELZA DEODATA 

CORREA, Eder José Vieira Mota, CARINA VIEIRA MOTA, RENATA SUSI 

MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DORIVAL VALLE CRUZ, ESPOLIO 

DE NEUZA VIEIRA VALLE CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE BORGES CORDEIRO - 

OAB:20206/O, ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - OAB:78293/PR

 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 Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61730 Nr: 4040-27.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61010 Nr: 3720-74.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NEPOMUCENO ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 61692 Nr: 4018-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUSTINHA RODRIGUES RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89241 Nr: 988-18.2017.811.0010

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
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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: ARLY CABRAL, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA 

FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA - 

ME, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA, ARLY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, Impugnar a Contestação e documentos 

constantes dos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 64546 Nr: 1006-10.2015.811.0010

 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 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kayra Auxiliadora Pinheiro de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312, RAFAEL PARMIGIANI - OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação da parte requerente via 

DJE, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da proposta 

de honorários periciais de ref. 68/69 sob pena de concordância tácita. 

Certifico ainda que impulsiono os presentes autos para expedição de carta 

de intimação ao requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 100288 Nr: 6306-79.2017.811.0010

 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: LEOMAR RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 24 fora protocolada no prazo 

legal. Assim, faço expedir intimação do advogado do requerente via DJE, 

para querendo, no prazo legal, apresentar impugnação e requerer o que 

de direito em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 99220 Nr: 5747-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQ, RQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação do advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da cota 

ministerial 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): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33145 Nr: 710-61.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE SINSKI DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:3.756-E, MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA - OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:285867-B/SP, ALOÍSIO DA ROSA HAAS - OAB:9.038, 

NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 Certifico e dou fé que nos termos da certidão de fl. 349, bem como dos 

requerimentos formulados às fls. 345/347, impulsiono os autos para intimar 

a parte exequente na pessoa de seu advogado para, querendo, no prazo 

de 15 (15) dias, manifeste e requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30618 Nr: 2759-12.2009.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SEBASTIÃO GAETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA SIMONE MARTINI DA SILVA, JOÃO DE 

SOUZA NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT, Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo postulado à fl. 174. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para no prazo de 10 

(dez) dias manifestar e requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4173 Nr: 1183-67.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO CASOLA, ADIR ENAR DE VLIEGER, 

ARISTEU BERTOLIN, COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, 

ELAINE ARENHART DE VLIEGER, IVETE DE FÁTIMA FERST BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:4285, NEILSON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:GO 

12.242-A, NEILTON MONTEIRO CRUVINEL - OAB:10.046, NIELSEN 

MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

exequente 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.: 55318 Nr: 3722-78.2013.811.0010

 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: VALTER SOUZA CATARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003-A/MT, Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial 

para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida 

no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) 

últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual 

de “ATÉ” 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), a ser 

apurado em liquidação da sentença por arbitramento, que deverá incidir 

sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado 

período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 
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decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos 

do requerente referido percentual.Em relação às diferenças apuradas 

deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada 

parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, aplicando-se, a 

partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 para a correção 

monetária, uma vez que enquanto não houver a modulação dos efeitos da 

decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser aplicada tal regramento. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000099-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN FELIX DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB: MT22111/O-O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOAN OLIVEIRA ABADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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. 11663808 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000819-14.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILQUER SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB: MT6582/O-O Endereço: 44, 

355, BOA ESPERANCA, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-505 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/04/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FONSECA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

17/05/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-74.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDRESONIA GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 08:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000138-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JODELE PATRICIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE ALVES COTRIN (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN DIANE ANDRADE FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 26/04/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000177-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMARE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB: MT0006133A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

EMERSON SPIGOSSO OAB: MT5821-B Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/04/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-12.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

EMERSON SPIGOSSO OAB: MT5821-B Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

03/04/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-49.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 08:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 
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parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-71.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 03/04/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-56.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FERREIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

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 executada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da 

petição de id n. 11740934.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-14.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA BOM DESPACHO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(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. 11751780 e seguintes.

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. 11758815 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-03.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANI URSINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (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)
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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. 11763602 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: ANTONIO 

FERREIRA SOBRINHO, 2678, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/04/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 95314 Nr: 3888-71.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA BATISTA DA SILVA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60 DIAS

Intimando:Denunciado(a): Vanessa Batista da Silva Pinto, Cpf: 

06231065154, Rg: 27557332 SSP MT Filiação: Cicero José Pinto e Maria 

das Graças da Silva Pinto, data de nascimento: 09/07/1997, brasileiro(a), 

natural de São josé do belmonte-MT, convivente, garota de programa, 

Endereço: Av. Marajá, S/n, Bairro: Planalto, Cidade: Jaciara-MT

Finalidade:Intimação do réu acima qualificado acerca da sentença abaixo 

transcrita, sendo que caso queria recorrer terá o prazo de 10 dias a 

contar do término do prazo do Edital.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65946 Nr: 3005-08.2014.811.0018

 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: Regina Celia Lourenço Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demerval Rodrigues Santana, Ana Gonçalves 

Santana

 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: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patricia Quessada Milan - OAB:, Thiago de Abreu 

Ferreira - OAB:5928

 de risco de lesão grave e de difícil reparação, propósito protelatório ou 

abuso de defesa do réu.2. Como prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação deve ser entendida aquela “que apresenta um grau de 

convencimento tal que, a seu respeito, não possa ser oposta qualquer 

dúvida razoável, ou, em outros termos, cuja autenticidade ou veracidade 

seja provável”. (ALVIM, J.E. Carreira. Ação monitória e temas polêmicos da 

reforma processual. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 86)3. Exigindo 

a questão litigiosa exame mais aprofundado acerca da real existência do 

direito invocado pelos requerentes, não há falar-se na presença do 

requisito da prova inequívoca da verossimilhança e, consequentemente, 

no deferimento da tutela antecipatória pleiteada.(AI 21238/2014, DESA. 

MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)Sendo 

assim, indefiro a suspensão da "autex nº 2.361/2017", tendo em vista a 

absoluta ausência de verossimilhança e de irregularidade administrativa da 

autorização, hora alegado pela parte requerente.Ademais, certifique-se a 

Senhora Gestora Judicial quanto ao integral cumprimento da decisão 

proferida às fls. 285, na qual fora determinado a citação de Ana 

Gonçalves Santana, e, em análise dos autos, não consta juntada acerca 

da devida citação.Somente após o cumprimento os autos retornarão 

conclusos para deliberações pertinentes e devido saneamento.Às 

providências.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103993 Nr: 8740-17.2017.811.0018

 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: HdCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLD, MLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 10/04/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37101 Nr: 1269-91.2010.811.0018

 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: Ana Martins Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:1526582-Procura

 Intimar a requerente acerca do retorno dos autos da segunda instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43092 Nr: 204-90.2012.811.0018

 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: Marilene da Nobriga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Contestação de 

folhas 171/182, para querendo impugná-la no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57288 Nr: 3532-28.2012.811.0018

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Sokano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusdete Lemes de Araújo

 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:
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 da personalidade jurídica não pode ser declarada de ofício pelo juiz, 

havendo a necessidade de requerimento da parte ou do Ministério Público. 

Mantém-se a penhora que recaiu sobre imóvel registrado em nome de 

pessoa jurídica que se encontra encerrada, a qual não fez parte da 

execução, pois com o encerramento da empresa os bens passam a 

integrar o patrimônio dos sócios e sendo este o executado apresenta-se 

válida a constrição. A avaliação de bem imóvel, seja urbano ou rural, pode 

ser realizada por oficial de justiça avaliador, como ocorre ordinariamente 

nos processos judiciais, eis que referido servidor avalia com base nas 

informações do mercado imobiliário da região, não exigindo, pois, que esse 

encargo seja desempenhado por profissional de conhecimento específico 

na avaliação de imóveis, porquanto os profissionais do Poder Judiciário 

desempenham esta função, em regra, com eficiência e credibilidade. Para 

a desconstituição da avaliação efetivada por um Oficial de Justiça, que é 

dotado de fé pública, necessária a apresentação de elementos 

convincentes de que este tenha, quando da avaliação, incorrido em erro, 

concluindo-se que sem esta comprovação, não há como acolher a 

pretensão. Para que haja realização de nova avaliação é necessária a 

caracterização de alguma das hipóteses do art. 683, do CPC, não 

bastando, para tanto, a fundamentação da simples discordância do valor 

atribuído ao bem. (TJ/MS- 1400816-31.2016.8.12.0000; Relator Des. 

Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento 15/03/2016; 1ª Câmara 

Cível)”Diante disso, determino a intimação da parte exequente, a fim de 

que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento do feito.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se, expeça-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62516 Nr: 5135-05.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides José Botelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Por Quantia Certa, em que a parte exequente 

Aristides José Botelho move em face de Fazenda Pública Estadual.

Em fls. 26, a parte exequente informou que houve o pagamento do débito, 

conforme documentos anexados às fls. 22.

É o breve relatório. Decido.

Considerando o pagamento do débito, a extinção do processo é medida 

que se impõe.

Diante do exposto, julgo por sentença EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 924, inciso II, c/c art. 487, inciso III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33809 Nr: 1388-86.2009.811.0018

 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: Demerval Rodrigues Santana, Maria do Carmo Alves 

Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, 

Hildebrando José Pais dos Santos, Simone Ponzio dos Santos, Cesar Pinto 

Junior, Jose Schmidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Silviana Milene 

dos Santos - OAB:MT/8805

 em vista a preclusão de seu direito.Ademais, INDEFIRO os pedidos do 

patrono da parte requerida, quanto à multa pela prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça, bem como expedição de Ofício à Seccional de Mato 

Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, pois este magistrado não 

reconhece que houve a caracterização dos crimes alegados, devendo o 

patrono se dispor dos meios cabíveis para tais alegações.Ainda, 

considerando que a petição de fls. 2891/2892 não havia sido analisada, 

defiro o cumprimento de sentença, e, determinado que sejam promovidas 

as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.Assim, 

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, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, a presente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do NCPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento (10%).Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou 

impugnação, venham-me conclusos para análise de penhora 

online.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37746 Nr: 1837-10.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:SIP- 6417107

 Vistos etc.

Diante da petição às fls. 119, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do exequente, devendo o montante ser transferido 

para a conta bancaria: “Banco do Bradesco S/A; Agência n. 0667-0; 

Conta Corrente n. 20653-9; Titularidade de Adhemar de Brito Figueira 

Peres; CPF n. 287.965.888-88.

Uma vez expedido o alvará, INTIMEM-SE as partes pessoalmente desta 

decisão.

Serve a presente como Mandado/Ofício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42807 Nr: 3237-25.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Real de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da juntada de carta precatória de 

fls. 157/159 para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70909 Nr: 1740-34.2015.811.0018

 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: Iraci Rodrigues Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, DEFIRO a liminar pleiteada, para determinar o CANCELAMENTO da 

Penhora realizada nos autos principais de código 5908, bem como restituir 

e/ou manter a embargante na posse do imóvel Chácara nº 23, com área de 

8,00 há (oito hectares), situado na zona leste da Gleba Taquaral, neste 

município, conforme matrícula nº 2.099 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Juara/MT, até decisão final neste feito. A embargante fica nomeada 

depositária judicial, sob as penas da lei, razão pela qual REVOGO a 

decisão proferida na data de 21/03/2011, dos autos sob Código Apolo nº 

5908, nesse ponto. CITE-SE a parte embargada para, querendo, contestar 
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a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 679 do 

NCPC.Comunique-se, transladando-se a presente decisão interlocutória 

para os autos do processo sob nº 1253-55.2011.811.0018, código 5908, 

bem como APENSE-O aos mesmos. DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita conforme requerido, podendo ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 1247-57.2015.811.0018

 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: Vanda Arantes Mota, Jueine Paulo da Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Arantes Mota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Patrícia Quessada Milan, OAB: 7131, acerca do 

Termo de Compromisso expedido em favor de Jueine Paulo da Mota e 

Vanda Arantes Mota, onde os mesmos deverão comparecer na Secretaria 

da Primeira Vara para assiná-lo e retirá-lo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60066 Nr: 2633-93.2013.811.0018

 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: Lauro Jose Migliavacca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos, etc.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

LAURO JOSÉ MIGLIAVACCA, visando suprir suposta contradição na 

sentença que julgou improcedente a ação de adjudicação compulsória em 

razão da não comprovação do pagamento integral do lote objeto da lide, 

sustentando o recorrente, em suma, que o pacto devidamente assinado é 

documento hábil a comprovar a quitação do imóvel. Ante a tempestividade, 

os embargos foram recebidos à fl. 96 e contrarrazoados às fls. 97.Pois 

bem, analisando a sentença atacada não vislumbro nenhuma obscuridade, 

contradição ou omissão, fato que demonstra que os embargos em tela 

almejam a reforma da decisão, consoante expresso registro do 

embargante. (...).Com estas considerações e fundamentos, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 1906 Nr: 15-89.1987.811.0018

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Aparecido Caprio, Durval Aparecido 

Caprio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 Intimar o patrono da parte requerida acerca do resultado da penhora pelo 

BACENJUD de folhas 268/271, para se manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63791 Nr: 1175-07.2014.811.0018

 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: Gabriel Ré Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delci Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, PATRICIA QUESSADA MILAN - OAB:7131, Vera 

Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos, etc.

Ciente da interposição de recurso de agravo de instrumento contra a 

decisão de fls. 567.

Deixo de exercer o juízo de retratação que me é facultado, eis que 

permanecem inalterados os fundamentos da decisão agravada.

No mais, ante o lapso temporal transcorrido desde a informação da 

interposição do agravo (21/11/2017) e o cumprimento do mandado de 

imissão na posse, aliado a ausência de pedido de informações ou de 

comunicação de decisão do E. Tribunal do Estado de Mato Grosso no 

referido recurso, cumpra-se a decisão que determinou o encaminhamento 

dos autos à Instancia Superior para o julgamento da apelação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86741 Nr: 89-93.2017.811.0018

 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: Ivone Rosso de Paula, Pedro de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandy de Paula Alves - 

OAB:70284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca do Termo de Compromisso 

expedido em favor de Ivone Rosso de Paula, a mesma deverá comparecer 

na Secretaria da Primeira Vara para retirá-lo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57637 Nr: 110-11.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. V. Garcia Veículos-ME, Luzia Victor Garcia, 

José Geremias Garcia Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691 OAB/MT, Rafaella Alt de Oliveira - OAB:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77868 Nr: 1070-59.2016.811.0018

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT, José Wilson Ribeiro Camargo, Edicleusion dos Santos Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Calmon-EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 Intimar os patronos da parte requerida da audiência designada para o dia 

01.03.2018 às 15h.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 50 Nr: 59-30.1995.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VTdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 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.: 56393 Nr: 2633-30.2012.811.0018

 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): Valmir dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Nicanor de Souza - 

OAB:OAB/MT 13.889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório o edital para a 

devida publicção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58611 Nr: 1101-84.2013.811.0018

 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): Edson Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/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.: 62034 Nr: 4661-34.2013.811.0018

 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): Rosalia Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório o edital para a 

devida publicção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61702 Nr: 4325-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Redram Construtora de Obras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Fernando Mancini - 

OAB:1.581/MT, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2.915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo parcialmente procedente os 

pedidos, apenas para excluir do débito exequendo a multa referente ao 

item 1.1 do TAC, determinando a continuidade da execução em relação 

aos demais itens executados. Julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Determino que o Ministério 

Público apresente, na ação de execução, nova memória de cálculo 

atualizada, contemplando a correção monetária e a exclusão do item 1.1 

do TAC.Translade-se cópia da sentença para a ação de execução.Sem 

custas ou honorários advocatícios.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 66269 Nr: 3221-66.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janio Antonio Bertozzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Cesar Paulino, João Carlos Paulino, Fausto 

Vedoveto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 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.: 76035 Nr: 243-48.2016.811.0018

 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: Mirian Terezinha Dalpiaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 76035

DESPACHO

INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresente o requerimento administrativo, sob pena de extinção.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte requerida.

Posteriormente, venham os autos conclusos.

As providências.

 ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76041 Nr: 244-33.2016.811.0018

 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: Cicilia da Silva Bontempo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 26).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES– Juiz de Direito –
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76360 Nr: 430-56.2016.811.0018

 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: Marina Ferreira Paschoal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar a 

requerente Marina Ferreira Paschoal o benefício previdenciário de 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE, nos termos do art. 143, da lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês (R$ 954,00), extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na lei 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148, do STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da 

citação até a Lei 11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, 

nos termos do art. 1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 

1º, do CTN; enunciado 20, do CJF e da Súmula 204, do STJ.Deixo de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111, do STJ, não incidindo, portanto, sobre 

as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. 

Considerando que o débito vencido não ultrapassa a 1000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Número do CPF: 050.470.901-16.Nome da Mãe: 

Sinezia Rosa Lopes Ferreira.Nome do segurado: Marina Ferreira 

Paschoal.Endereço do segurado: Sitio Monte Alto, KM 40, Estrada Rio dos 

Peixes, Juara-MT.Benefício concedido: aposentadoria por idade 

rural.Renda mensal atual: Um salário mínimo (R$ 954,00). DIB: 25/05/2015 – 

data do requerimento administrativo ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- 

Juiz de Direito-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84869 Nr: 4617-10.2016.811.0018

 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 Ilza Ferreira de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Sem custas e 

honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 39).Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Alexandre Sócrates Mendes- Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84969 Nr: 4668-21.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Antonio Zauza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-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 

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.: 89153 Nr: 1233-05.2017.811.0018

 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: Aparecida Canuto dos Santos Dante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e por tudo mais que dos autos consta, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC.Sem 

custas e honorários ante a gratuidade da justiça (fl. 72).Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES– Juiz de Direito –

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62909 Nr: 358-40.2014.811.0018

 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: Izauro Muchinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.106/111, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77788 Nr: 1019-48.2016.811.0018

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Publicos do Estado 

de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12709/MT, Juciane Pereira Lima - OAB:17.763/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A .... ...] ”. Deveras, tem-se que a ilegalidade reside no 

indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de emenda ou 

complementação à parte requerente, contudo, havendo este ato 

processual e, não tendo esta se desincumbido deste ínterim, crível o 

indeferimento da exordial.Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único 

do NCPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. Como observa Moacir Amaral, de tal modo, “proporciona a lei 

oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, 

findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examiná-la e dar-lhe 

despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não 

cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição 

inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª 

edição, 1997, pág. 1.390). Vê-se, portanto, que alternativa não resta 

senão extinguir a causa sem resolução do mérito, eis que mesmo após 

intimado, friso, por duas vezes, para comprovar a mora da parte 

devedora, a parte insiste em descumprir a ordem e acostar os autos o 

mesmo documento que não comprova o aludido.FORTE EM TAIS 

FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do parágrafo único 

do artigo 321 do CPC e por consequência julgo e declaro extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

CPC. Sem custas, arquive-se com as devidas anotações e baixas no 

relatório.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105885 Nr: 1086-42.2018.811.0018
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Manoel Cardozo Azoia, Carlos Antonio Cardozo 

Azoia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Augusto Calderaro 

Dias - OAB:3549, Denise Alves da Cunha - OAB:10110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 105885

 DECISÃO

Compulsando os autos, verifico que não consta a juntada de comprovante 

do pagamento de taxas e custas judiciais ou mesmo comprovação de 

hipossuficiência para concessão do benefício da justiça gratuita, motivo 

pelo qual deixo de receber a inicial.

Dessa forma, intime-se a parte embargante para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), acoste aos autos comprovantes de 

pagamento de custas e taxas sobre o valor da causa ou ainda 

comprovação da alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43286 Nr: 397-08.2012.811.0018

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agricola Cachimbo Vale do Arinos Produtos 

Agropecuarios Ltda, Lucimara Casagrande Brunetto, Jacir Montagna, 

Ademir Antonio Brunetto, Milton Heitor dos Santos, Loreni Batistella dos 

Santos, Cleudes Regina Bonamigo Montagna, Agricola Cachimbo Industrial 

Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - OAB:, 

Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Intime-se a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção da ação sem resolução do 

mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36453 Nr: 619-44.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo Ramão 

Medina, Armindo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 D E S P A C H O

Defiro o pedido Ministerial de f. 311 e para tanto determino a intimação de 

Aldenir Rossati Mancoelho para manifestar acerca do TAC acostado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Em caso de manifestação positiva, volte-me concluso para fins de 

homologação.

Porém, em caso negativo, colha-se parecer Ministerial.

Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 7628 Nr: 1334-67.2002.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Borges de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide de Quadros Zuconelli, Izabel Toazza 

Zuconelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:MT9124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇATrata-se de cumprimento de sentença, movido por CELSO 

BORGES DE MOURA, em face de ROBERTO STOCCO, qualificados nos 

autos, referente a honorário sucumbenciais, no importe de R$ 3.000,00 

(três mil reais).Instado a manifestar o requerido apresentou impugnação 

(fl. 465/467), [...]. Explico.No caso em tela, verifica-se que assiste razão a 

parte executada, pois o exequente de maneira equivocada, valendo-se do 

voto inicial da Desembargadora no Recurso de Apelação 101732/2011 que 

dava provimento ao recurso e condenava a executada em honorários 

advocatícios no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) (fl. 439, requereu 

a execução de sentença.Contudo, da análise do acórdão de fls. 431/449, 

tenho que a Desembargadora retificou seu voto (fl. 448), e o recurso foi 

por unanimidade negado provimento, mantendo a sentença recorrida (f. 

449).Desta forma, não existe razão para o pleito de execução de 

honorários, já que a sentença de fls. 347/351 apenas condenou em 

custas, extinguindo o feito sem resolução do mérito, devendo a presente 

execução ser extinta.FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, revogo a decisão 

de fls. 462 e indefiro a petição inicial (artigo 924, I do CPC), julgando extinto 

o presente feito executivo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, 

inc. IV, do CPC.Sem custas ou honorários.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64670 Nr: 1965-88.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Borges Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Vistos etc.

I - Acolho os embargos de declaração, tendo em vista a evidente omissão 

em não notificar os Estado de Mato Grosso para manifestar seu interesse 

no feito. Sendo assim, determino a notificação do Estado de Mato Grosso. 

Expeça-se o necessário.

II - Indiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

III - Após, conclusos para designação de audiência, caso sejam apontada 

a prova testemunhal.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73538 Nr: 2924-25.2015.811.0018

 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: Osvaldo Ribeiro do Nascimento, Erta Vicente do 

Nascimento, Vilson Vicente do Nascimento, Marines Pellizzari do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507, Ana Paula Sigarini Garcia - OAB:OAB/MT 10133, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A, Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:8.123PR/16691-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:221271/SP, Raiane Rossetto Steffen - OAB:13371, Vagner 

Spiguel Júnior - OAB:12.209/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS defiro o pedido liminar de suspensão da 

ação de execução (código n° 40444), para suspender a penhora que 

incidiu no imóvel rural de propriedade dos embargantes, inscrito no CRI de 

Juara, matrícula n° 1.611, impedindo a realização de qualquer ato 

expropriatório do referido bem.Citem-se os embargados na pessoa de 

seus advogados constituídos nas execuções, nos termos do disposto no 

§ 3°, do art. 677 do CPC, a contrario sensu. Translade-se cópia desta 
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decisão para os autos da execução, consignando que nenhum ato de 

expropriação poderá incidir sobre o imóvel inscrito no CRI de Juara, 

matrícula n°1.611.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90341 Nr: 1833-26.2017.811.0018

 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: VALE PAINEL DE LED LTDA. ME - ME, Juliano Alves da 

Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A - Unibanco S/A, Suzano Papel 

e Celulose S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:128341

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca das provas que desejam produzir, e/ou 

apresentem suas alegações finais.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39928 Nr: 386-13.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairce Valério de Abreu Pestana, Oscar 

Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 D E S P A C H O

Para dar seguimento a este feito pertencente à META 4 de 2018 

estabelecida pelo CNJ, DESIGNO a solenidade para a data de 03.04.2018 

às 09h30min.

Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

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).

Proceda-se as intimações necessárias, com atenção a manifestação do 

“parquet” às f. 355.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55723 Nr: 1941-31.2012.811.0018

 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: Luzia de Fatima de Oliveira Paz

 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 Patrono da parte autora para que se manifeste sobre o laudo 

juntado no presente feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61961 Nr: 4609-38.2013.811.0018

 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: Taynara Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de E. G. dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61961

DESPACHO

 Acolho os embargos de declaração de fls. 58/59 e, recebo a emenda da 

inicial, eis que ainda não se realizou a triangularização processual, para 

incluir no pedido inicial a adjudicação do Lote 08 da Quadra 20 conforme 

pleiteiado.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 57, efetuando buscas de endereço 

do requerido nos sistemas conveniados do TJMT. Nada sendo encontrado, 

desde já determino a citação por edital do requerido, nomeando a 

Defensoria Pública como curador especial (art. 72, II do CPC) para que 

apresente defesa no prazo legal.

Após, intime-se a requerente para réplica no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62676 Nr: 134-05.2014.811.0018

 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: Moacir Bonetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tres Irmãos Engenharia Ltda

 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: LUCIANO ANDRÉ FRIZÃO - 

OAB:8340 - B

 D E C I S Ã O

Recebo o cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada 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 CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63414 Nr: 4015-87.2014.811.0018

 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: IdAS, Francieli da Silva de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São Lucas Ltda, 

Takaaki Hosoume

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Diante da manifestação da parte autora que pugna pela produção de 
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prova testemunhal, tenho por bem designar audiência para colheita da 

referida prova.

 DESIGNO o dia 10.04.2018 às 13h30min para realização da solenidade.

Aponto como pontos controvertidos:

a) HOUVE ATO ILÍCITO? a.1) HAVIA CONHECIMENTO DA AUTORA 

ACERCA DA EFETIVIDADE DA CIRURGIA?

b) HOUVE ABALO FINANCEIRO CAPAZ DE GERAR DEVER DE PRESTAR 

ALIMENTOS?

c) QUAL A EXTENSÃO DO DANO MATERIAL SUPOSTAMENTE SOFRIDO 

PELA AUTORA?

No mais, Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de 

rol de testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC). 

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação). Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

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).

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64642 Nr: 1945-97.2014.811.0018

 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: Maria de Souza Carmo Eireli - ME, Maria de Souza 

Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNC Indústria de Cosméticos Ltda, Hands 

Distribuidora Eireli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Augusto Teixeira 

dos Reis - OAB:95.370-MG, Rodrigo Tomas Dias Cesario - 

OAB:150.702-MG, Salmen Carlos Zauhy - OAB:132.756-SP

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo parcialmente procedente os 

pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC para:DECLARAR a inexistência de negócio 

jurídico entre a Autora e a requerida SNC INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS 

LTDA, notadamente quanto as notas fiscais eletrônicas emitidas n.ºs 

000.018.836, 00.18.841, 000.19.075, 00019.259, 000,19.630 e 000.19.631, 

emitidas nos dias 06/05/2013, 22/05/2013, 05/06/2013 e 04/07/2013 (fls. 

44/51);CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a requerente, acrescidos 

de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir 

deste decisum (Súmula 362 do STJ).CONDENAR a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios 

de sucumbência no patamar de 10% do valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.Oficie-se a SEFAZ/MT encaminhando 

cópia da presente sentença e solicitando que promova a suspensão do 

débito de ICMS, no valor de R$ 13.531,76 (treze mil, quinhentos e trinta e 

um reais e setenta e seis centavos) gerado em decorrência da emissão 

das notas fiscais eletrônicas de n.º 000.018.836, 00.18.841, 000.19.075, 

00019.259, 000,19.630 e 000.19.631. (DAR Original nºs 

999/05.454.204-50, 999/05.532.956-69 e 999/05.713.116-03)Transitada 

em julgado, não havendo requerimento para cumprimento de sentença no 

prazo de 06 meses, arquive-se nos termos do art. 523 e seguintes do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65202 Nr: 2423-08.2014.811.0018

 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: Sonia Leia Souto Teroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que caso queira apresente 

contrarrazões ao recurso juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90784 Nr: 2030-78.2017.811.0018

 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: Nelio da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para juntar a comprovação do indeferimento 

administrativo, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62624 Nr: 89-98.2014.811.0018

 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: Celza Jose da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIATrata-se de “Ação de Indenização por Danos 

Morais e Estéticos”, ajuizada por CELZA JOSÉ DA SILVA PEREIRA em 

face de MUNICÍPIO DE JUARA-MT, [...].DEFIRO a prova pericial requerida 

pela parte autora e, em observância ao disposto no art. 507 e ss da CNGC 

ao teor da Resolução nº 541/2007 – CJF, NOMEIO como perito o Dr. 

OSWALDO PACCINI JUNIOR. Fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais[...]A perícia realizar-se-á em data a ser agendada pelo 

médico perito nomeado, devendo o especialista informar ao Juízo o dia e 

hora agendada, devendo ainda apresentar o laudo pericial no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, elaborar quesitos, os quais deverão ser respondidos pelo 

perito de maneira clara, simples e objetiva, além de apresentar sua 

conclusão (art. 465, §1º, CPC).Encaminhe-se ao Sr. Perito os quesitos das 

partes e na forma do art. 426, II do CPC, apresento os seguintes quesitos 

do juízo, a ser respondido pelo expert: 1)Houve erro no procedimento 

cirúrgico para retirada do útero da requerente?2)Quais as sequelas 

decorrentes da cirurgia?3)A requerente encontra-se incapacitada para o 

trabalho?4)Em caso positivo, a incapacidade é total ou parcial, temporária 

ou permanente?Agendada data e hora, intime-se a parte autora (art. 474, 

do CPC). Faculto, ainda, a parte autora, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias, a indicação de assistente técnico (art. 465, §1º, do Código de 

Ritos).Quanto aos honorários arbitrados, requisite-se o seu pagamento 

nos termos do art. 4º, da Resolução supramencionada, devendo ser 

observado pelo Sr. Gestor Judiciário.Com a juntada do laudo pericial, 

INTIME-SE a requerida para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de concordância com o 

laudo pericial.Em seguida, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 
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(quinze) dias, manifestar sobre a perícia.Após, concluso para 

deliberação.INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000023-62.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. VIOLADA TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

EMERSON VIOLADA (REQUERIDO)

 

Promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 15 dias acerca do endereço atualizado do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento. Outrossim, informo que a 

audiência de conciliação foi redesignada para a data de 20/03/2018 às 

09:20 horas.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41183 Nr: 1622-97.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOBIAS PIVA, para 

devolução dos autos nº 1622-97.2011.811.0018, Protocolo 41183, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40535 Nr: 987-19.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOBIAS PIVA, para 

devolução dos autos nº 987-19.2011.811.0018, Protocolo 40535, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40569 Nr: 1020-09.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOBIAS PIVA, para 

devolução dos autos nº 1020-09.2011.811.0018, Protocolo 40569, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57097 Nr: 3330-51.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TOBIAS PIVA, para 

devolução dos autos nº 3330-51.2012.811.0018, Protocolo 57097, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101448 Nr: 7483-54.2017.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Robson Aparecido Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc,

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida movida por Robson 

Aparecido Alves dos Santos, no qual pleiteia a restituição de um celular da 

marca Samsung Galaxy J1 min, cor branca, modelo J105B/DL, apreendido 

nos autos de código 94460.

Em consulta ao procedimento de código 101710 verifica-se que os 

elementos do presente incidente são os mesmos dos autos 

supramencionados, que foi distribuído posteriormente ao presente 

procedimento.

No presente caso verificamos a identidade das partes e a mesma causa 

de pedir deste incidente com os de código 101710.

Assim, havendo repetição de ação anteriormente ajuizada, mister o 

reconhecimento da litispendência e extinção do feito sem resolução de 

mérito, em obediência ao art. 485, V do Novo Código de Processo Civil.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, V do CPC, julgo extinto o 

presente feito, o que faço sem resolução de mérito, ante o 

reconhecimento da litispendência.

Arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias

PRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 56556 Nr: 2753-73.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Divino Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Promovo a intimação do Advogado do Réu para se manifestar sobre a 

decisão de fls: 135.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 4556-57.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio de Jesus Mazonas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do Réu para se manifestar sobre 

o Pedido Ministerial de fls: 392.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63971 Nr: 1338-84.2014.811.0018

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edmilson Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 
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Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do procurador do requerente para se manifestar 

sobre o documento de fls. 65/66, bem assim para atualizar o endereço do 

mesmo a fim de preceder-se sua intimação pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67184 Nr: 3818-35.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iuri Andreivith Botelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 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 o acusado Iuri Andreivith Botelho de Oliveira 

pela prática dos crime do artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, bem como pela 

prática do crime de ameaça (por duas vezes) de modo que passo a dosar 

as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao 

disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal. [...] razão pela qual deve 

prevalecer uma das penas acrescentada de um sexto, totalizando 1 (um) 

mês e 5 (cinco) dias de detenção.DOSIMETRIA DO CRIME DE DISPARO DE 

ARMA DE FOGO[...] Não há causas de aumento ou diminuição da 

pena.Incidindo a regra do cúmulo material do artigo 69 do CP às penas em 

análise, deve o réu cumprir 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção pela 

prática dos delitos de ameaça e 2 (dois) anos de reclusão pelo disparo de 

arma de fogo, pena necessária e suficiente a repreender suas condutas.

[...], estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena.Em 

face da natureza do delito, não cabe a conversão em penas restritivas de 

direito (CP, 44).Tendo em vista que a pena de reclusão é inferior a dois 

anos, o sentenciado faz jus ao sursis do artigo 77 do Código Penal, 

devendo o réu cumprir as seguintes condições pelo prazo de dois anos: 

a) proibição de frequentar bares, boates e afins. b) proibição de 

ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) 

comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar 

e justificar suas atividades.Considerando que nos autos não existem 

elementos suficientes para aferir prejuízos sofridos pela vítima, deixo de 

fixar valores mínimos para reparação dos danos causados pela infração, 

nos termos do art. 387, IV do CPP.Condeno o acusado ao pagamento das 

custas processuais.Por fim, concedo ao acusado o direito de apelar em 

liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de 

Processo Penal nos presentes autos.Publique-se. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 102216 Nr: 7868-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Junior de Melo, Giovani dos Santos 

Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Dessa forma, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de Eduardo 

Junior de Melo e Giovani dos Santos Domingues, por preliminarmente, 

vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo 

Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os 

critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será 

especial e o rito da Lei 11.343/06.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 6 de abril de 2018 às 15h30min (MT).Intimem-se os 

acusados e as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em 

comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a 

defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição 

da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da 

audiência no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se a 

defesa dos acusados.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103527 Nr: 8533-18.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Henrique Teixeira de Souza, Gislene 

Fernandes Silva, Luiz Fernando Smith Benfica, Clayrto Lourenço Adria, 

John Eder dos Santos Bonfim, Paulo Rodrigo Lira fernandes, Maria do 

Socorro Vieira Bispo, Marcelo George Silva Carolino, Bruno Cesar Martins 

de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 Vistos etc.Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor de Bruno Henrique Teixeira de Souza, Gislene Fernandes Silva, 

John Eder Santos Bonfim, Luiz Fernando Smith Benfica, Clayrto Loureço 

Adria, Maria do Socorro Vieira Bispo, Bruno Cesar Martins de Souza, 

Marcelo George Silva Carolino e Paulo Rodrigo Lira Fernandes.Os 

denunciados Marcelo George Silva Carolino e Bruno Cesar Martins de 

Souza tiveram a prisão preventiva decretada em 1º de dezembro de 2017.

[...]DO MÉRITOQuanto à negativa de autoria narrada pelos acusados, 

consigna-se que por óbvio, durante a instrução criminal, a nobre defesa 

dos acusados terá toda a possibilidade de provar a inocência dos réus. 

Contudo, as provas até o momento carreadas ao processo são 

suficientes para determinar a abertura de fase instrutória.Cumpre 

ressaltar que, na atual fase processual, se busca apenas indícios da 

autoria e a materialidade de fatos ilícitos descritos na peça exordial, ou 

seja, o momento processual em análise não é o adequado para apreciação 

de provas, devendo esta ser aferida durante a instrução 

criminal.Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias 

que ensejam a absolvição sumária dos acusados nos termos do art. 397 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução 

processual.Dessa forma, designo o dia 13 de abril de 2018, às 14h00min, 

para realização da audiência de instrução e julgamento.Intimem-se os 

acusados e as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em 

comarca diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva e interrogatório, 

intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa 

da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da 

data da audiência no juízo deprecado.Ciência ao Ministério Público.No que 

se refere aos demais denunciados, após o desmembramento do feito, 

dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação.Intime-se a defesa 

dos acusados.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 73565 Nr: 2943-31.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Zumba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:18930/MT

 Promovo a intimação dos Advogados do Réu,para se manifestar sobre a 

decisão de Ref:193, os quais já haviam sido intimados porem não 

apresentaram nenhuma manifestação, sendo assim, promovo a intimação 

dos mesmos novamente.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001084-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (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)
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR KOPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA QUE EFETUE 

O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), EM 

RAZÃO DA DILIGÊNCIA MARGEADA PELO(S) SR(S). OFICIAL(IS) DE 

JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO ANEXADA NO PROCESSO. OUTROSSIM, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000539-95.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. I. (REQUERIDO)

 

TERMO DE SESSÃO DE MEDIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001453-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN SUZANA DERNER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Intime-se o advogado da parte autora, para que recolha o valor da 

diligência correspondente, junto ao Site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. JUÍNA, 15 de fevereiro de 2018. Livia Furquim Rodrigues 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 129700 Nr: 2320-72.2017.811.0025

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDER MEDEIROS - 

OAB:19095/MT

 "DECISÃO Vistos em correição. DEFIRO o pedido ministerial de f.57. 

Designo audiência de instrução para o dia 03 de abril de 2018, às 

15h00min. Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas à f.05. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências."

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 Vistos. Vistos. De proêmio, considerando a ausência de Defensor Púbico 

lotado nesta Comarca, NOMEIO como Advogado Dativo para o ato, Dr. 

Eder Medeiros, ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS a(o) Advogado(a) 

Dativo(a) no importe de 1 URH. EXPEÇA-SE certidão de honorários dativos 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 3º, do 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo com o 

Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas 

as comunicações semestrais devidas.Insistindo as partes na oitiva das 

testemunhas faltantes, DESIGNO nova audiência para o dia 22/02/2018, às 

17h20min. CONCEDO às partes o prazo de 5 (cinco) dias manifestar 

quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se residentes fora dos 

limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, 

caput, do CPP). PERMANEÇAM os autos CONCLUSOS para outras 

deliberação. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 100-38.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos. Tendo em vista que o réu mudou de endereço e não informou nos 

autos, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. Insistindo o 

MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a audiência para o dia 

12/05/2018, às 16h30min. VISTA ao MP para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar quanto ao endereço das testemunhas e vítima. Se residentes 

fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição 

(art. 222, caput, do CPP). SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107861 Nr: 1505-46.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON ANTONIO RAUBER - 

OAB:OAB/MT 15042/E

 Diante da certidão de f. 47, e considerando a ausência de Defensor 

Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o Dr. José Carlos Pereira de Lima 

para atuar como Advogado Dativo. Tendo em vista que o réu mudou de 

endereço e não informou nos autos, DECRETO sua revelia nos termos do 

art. 367 do CPP. Insistindo as partes na oitiva da testemunha faltante, 

REDESIGNO a audiência para o dia 11/05/2018, às 14h20min. SAEM os 

presentes intimados. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O, PAULO RENATO RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5789

 Intimação do advogado dos réus, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste acerca do endereço das testemunhas, Ana Lúcia Barbosa da 

Silva; Lucineia Peres Rosante e Mario Heleno de Morais Pereira, tendo em 

vista a certidão negativa de fl. 227.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010217-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DOS SANTOS QUEIROS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu Advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-76.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIOVAN DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLEYTON LIMA DA COSTA (TESTEMUNHA)

SANDRO MIGUEL MISSIO (TESTEMUNHA)

ELAINE DE TAL (TESTEMUNHA)

HILTON CAMPOS (TESTEMUNHA)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 05(cinco) 

dias, efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais que perfazem um 

total de R$ 751,18( setecentos e cinquenta e um reais e dezoito 

centavos).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 82743 Nr: 2713-07.2011.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SANTANA DA SILVA, EUNEL 

BENEDITO DA SILVA, ZETINHO ROQUE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA BIAVA RODRIGUES - 

OAB:18.530/MT, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato por meio de seus 

advogados, da sentença proferida as fls.129/130, a qual julgou e declarou 

extinta a punibilidade do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48117 Nr: 2199-25.2009.811.0025

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVAL CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE LUIZ DOS SANTOS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, 

VIVIANE SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes do retorno dos 

autos, bem como para, em 05(cinco) dias, querendo requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48376 Nr: 2658-27.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADERNORTE MADEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA PAZINATTO, JORDINO ARRUDA 

ANDRÉ, FERNANDA CRISTINA ANDRÉ, DAIANE CRISTINA ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno da Carta Precatória devidamente cumprida, bem 

como o decurso de prazo para os herdeiros manifestarem-se em relação 

a penhora. Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 

05(cinco)dias, requerer o que entender de direito.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239677 Nr: 2658-25.2016.811.0011

 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: Adejunior Viana de Alencar, Luziana Almeida de Souza, 

José Laeres Neiming, Zeneide Sales Feitosa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União, Madeireira Pereira Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2658-25.2016.811.0011 Código: 239677

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Adejunior Viana de Alencar e Luziana Almeida de 

Souza e José Laeres Neiming e Zeneide Sales Feitosa Santos

PARTE RÉQUERIDA: União e Madeireira Pereira Nunes Ltda

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Embargado(a): Madeireira Pereira 

Nunes Ltda, CNPJ: 01976935000251, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Presidente Tancredo Neves, Nº 4.688, Bairro: Cidade de Deus, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT, Na pessoa de seu representante legal.

FINALIDADE: Citação da parte embargada acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação abaixo 

resumido.

RESUMO DA INICIAL: Embargante: Adejunior Viana de Alencar, Cpf: 

01725276194, Rg: 1749534-1 SSP MT Filiação: Antonio Belarmino Filho e 

de Maria Aparecida Viana de Alencar, data de nascimento: 16/07/1986, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Endereço: Rua Padre Tiago Nº 3.897, Bairro: Jarim São Paulo, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT. Embargante: José Laeres Neiming, Cpf: 

39655903168, Rg: 569558 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

lavrador, Endereço: Rua 11, Estrada do Jabuti, Lote 03, Bairro: Jardim São 

Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT. Embargante: Luziana Almeida de 

Souza, Cpf: 01097586170, Rg: 1649053-3 Filiação: , data de nascimento: 

21/02/1983, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, do lar, 

Endereço: Rua 11, Estrada do Jabuti, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT. Embargante: Zeneide Sales Feitosa Santos, Rg: 

0749343-6 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Estrada 

do Jabuti Lote 03, Cidade: Mirassol D'oeste-MT. Aduzindo Embargos de 

Terceiros pela propositura de Ação de Execução Fiscal em 18/06/2014, 

sendo que o bem arretado existe diversos possuidores, o qual tem posse 

exercida por terceiros, antes dos débitos na dívida ativa, no mesmo 
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sentido esclarece a boa-fé na aquisição do bem, sendo também, que 

oportuna pela preservação do bem em posse.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos. (I) De fato, compulsando detidamente os 

autos, verifico que o embargado Madeireira Pereira Nunes Ltda não foi 

citado, de modo que CHAMO o feito a ordem e DETERMINO, à mingua de 

informações quanto ao paradeiro do referido embargado e não haver nos 

autos dados à eventual pesquisa nos sistemas à disposição deste Juízo, a 

citação edilícia do mesmo para que, se assim o quiser, no prazo legal, 

responder à lide, com as advertências de praxe. Transcorrendo in albis, 

CONCLUSOS à nomeação de curador especial; se outro cenário, à 

embargante para se manifestar em 15 (quinze) dias. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Saem os presentes intimados.

 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, Wirdino Lauro 

França - Estagiário de Direito, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239677 Nr: 2658-25.2016.811.0011

 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: Adejunior Viana de Alencar, Luziana Almeida de Souza, 

José Laeres Neiming, Zeneide Sales Feitosa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União, Madeireira Pereira Nunes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2658-25.2016.811.0011 Código: 239677

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Adejunior Viana de Alencar e Luziana Almeida de 

Souza e José Laeres Neiming e Zeneide Sales Feitosa Santos

PARTE RÉQUERIDA: União e Madeireira Pereira Nunes Ltda

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Embargado(a): Madeireira Pereira 

Nunes Ltda, CNPJ: 01976935000251, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Presidente Tancredo Neves, Nº 4.688, Bairro: Cidade de Deus, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT, Na pessoa de seu representante legal.

FINALIDADE: Citação da parte embargada acima qualificado, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação abaixo 

resumido.

RESUMO DA INICIAL: Embargante: Adejunior Viana de Alencar, Cpf: 

01725276194, Rg: 1749534-1 SSP MT Filiação: Antonio Belarmino Filho e 

de Maria Aparecida Viana de Alencar, data de nascimento: 16/07/1986, 

brasileiro(a), natural de Mirassol d´oeste-MT, solteiro(a), serviços gerais, 

Endereço: Rua Padre Tiago Nº 3.897, Bairro: Jarim São Paulo, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT. Embargante: José Laeres Neiming, Cpf: 

39655903168, Rg: 569558 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

lavrador, Endereço: Rua 11, Estrada do Jabuti, Lote 03, Bairro: Jardim São 

Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT. Embargante: Luziana Almeida de 

Souza, Cpf: 01097586170, Rg: 1649053-3 Filiação: , data de nascimento: 

21/02/1983, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, do lar, 

Endereço: Rua 11, Estrada do Jabuti, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT. Embargante: Zeneide Sales Feitosa Santos, Rg: 

0749343-6 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Estrada 

do Jabuti Lote 03, Cidade: Mirassol D'oeste-MT. Aduzindo Embargos de 

Terceiros pela propositura de Ação de Execução Fiscal em 18/06/2014, 

sendo que o bem arretado existe diversos possuidores, o qual tem posse 

exercida por terceiros, antes dos débitos na dívida ativa, no mesmo 

sentido esclarece a boa-fé na aquisição do bem, sendo também, que 

oportuna pela preservação do bem em posse.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos. (I) De fato, compulsando detidamente os 

autos, verifico que o embargado Madeireira Pereira Nunes Ltda não foi 

citado, de modo que CHAMO o feito a ordem e DETERMINO, à mingua de 

informações quanto ao paradeiro do referido embargado e não haver nos 

autos dados à eventual pesquisa nos sistemas à disposição deste Juízo, a 

citação edilícia do mesmo para que, se assim o quiser, no prazo legal, 

responder à lide, com as advertências de praxe. Transcorrendo in albis, 

CONCLUSOS à nomeação de curador especial; se outro cenário, à 

embargante para se manifestar em 15 (quinze) dias. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Saem os presentes intimados.

 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, Wirdino Lauro 

França - Estagiário de Direito, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254731 Nr: 5503-93.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDdS, TDdS, TDdS, EDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando atentamente o feito, constato que a parte autora juntou aos 

autos 02 (duas) petições com conteúdos diferentes, a primeira encartada 

à fl. 26 pleiteia pela extinção do feito em razão da satisfação da obrigação 

alimentar e a segunda carreada á fl. 28 pugna pela expedição de ofícios a 

órgãos públicos e empresas solicitando o endereço atualizado do 

requerido.

À vista disso, em virtude da discrepância de pedidos, intime-se a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, para que informe nos autos qual o 

pedido correto que pretende postular, no prazo de 05 (cinco) dias.

Empós, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 08 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.: 247515 Nr: 1878-51.2017.811.0011

 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: Carlos Ferreira

 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 da r. decisão de fls. 53 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução redesignada para o dia 20/03/2018, às 16h, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253897 Nr: 5172-14.2017.811.0011

 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: José Costa Nunes

 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:
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 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 39 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 20/03/2018, às 16h15 min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256656 Nr: 348-75.2018.811.0011

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marley Gonçalves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Italia Distribuidora de Alimentos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 dos Procuradores da parte autora da r. decisão de fls.29/30 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecerem na 

audiência de Conciliação/mediação designada para o dia 05/04/2018, às 

13hs30min que se realizará pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253234 Nr: 4858-68.2017.811.0011

 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: Maria de Lourdes Matos da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.194-A

 Intimação dos procuradores das partes da r. decisão de fls. 68/69 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 02 de Abril de 2018, às 15hs, para a realização do Exame Pericial da 

parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos . Igualmente fica o Procurador da 

parte requerida intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de 

imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em 

conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na 

entrega do laudo pericial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251030 Nr: 3559-56.2017.811.0011

 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: Silvanei Pereira de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 Intimação dos procuradores das partes da r. decisão de fls. 67/68 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 02 de Abril de 2018, às 14hs40min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos . Igualmente fica o 

Procurador da parte requerida intimado de que foi arbitrado os honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte 

requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor em conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por 

cento), na entrega do laudo pericial

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254845 Nr: 5539-38.2017.811.0011

 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: Maria de Fatima Camargo Clube

 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 Procuradira da parte autora da r. decisão de fls.52/53 a qual 

encontra-se dispionível ni site do TJMT bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 20 de março de 2018, às 

16hs45min fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinações da portaria nº.053/2016-CA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246688 Nr: 1473-15.2017.811.0011

 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: Andrelino Fernandes Filho

 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 da r. decisão de fls. 85 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 20/03/2018, às 16h30 min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233605 Nr: 3975-92.2015.811.0011

 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: Eduardo Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESP - Telecomunicações de São Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Intime-se o Procurador da requerente sob o teor da r. decisão de fl. 135, a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador 

intimado sobre tal matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240421 Nr: 3106-95.2016.811.0011

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->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: Carlos Roberto Paiva, Lucio Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os Procuradores das partes sob o teor da r. sentença de fls. 

76/77, a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 111636 Nr: 2093-71.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Capital Ltda - CCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Guimarães Junior 
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- OAB:5959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 Intime-se o Procurador da requerente sob o teor da r. decisão de fls. 287, 

disponível no site do TJMT. Ademis fica este Procurador intimado sobre tal 

matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250817 Nr: 3436-58.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Macena de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Herrera de Oliveira - 

OAB:18.387/0

 Intime-se o Procurador das partes sob o teor da r. sentença de fl. 70, a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica o Procurador da 

parte requerente intimado sobre tal matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251574 Nr: 3864-40.2017.811.0011

 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: Irany de Oliveira e Silva, Margareth de Carvalho Ramos 

e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Spe Edificio Amadeus Commerce Ltda, 

Construtora Athos S/A, Farol Empreendimentos e Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO PAES DE 

BARROS - OAB:14146

 Intime-se o Procurador da parte requerida sob o teor da r. decisão de fl. 

240, a qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica este 

procurador intimado sobre tal matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239233 Nr: 2375-02.2016.811.0011

 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: Maria Aparecida do Nascimento

 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:

 Intime-se os Procuradores das partes sob o teor do despacho de fl. 151, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica o procurador 

da parte autora intimado sobre tal matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234814 Nr: 46-17.2016.811.0011

 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: Lucimar Aparecida Zuri Ribeiro

 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:

 Intime-se o Procurador da parte autora sob o teor do despacho de fl. 262, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica este 

procurador intimado sobre tal matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233164 Nr: 3705-68.2015.811.0011

 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: Roberto Moraes

 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:

 Intime-se o Procurador da requerente sob o teor da r. decisão de fl.409, a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador 

intimado sobre tal matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206566 Nr: 1299-11.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da requerente sob o teor da r. sentença de fl. 84, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica este 

procurador intimado sobre tal matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253099 Nr: 4786-81.2017.811.0011

 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: Ademir José Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Aparecido Martins 

Ferreira - OAB: 21.095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da requerente sob o teor da r. decisão de fl. 55, a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica este procurador 

intimado sobre tal matéria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 235025 Nr: 169-15.2016.811.0011

 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: Joanita Inácio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso, 26ª Ciretran - Mirassol D'Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB: 5.746

 Certidão para intimação dos procuradores das partes, sob o teor da r. 

decisão de fls. 67/68 a qual encontra-se disponivel no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 177940 Nr: 642-06.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Agencia Nacional de Transportes Terrestres Antt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Silvana Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Considerando o teor da certidão e documentos incrustados às fls. 56/61, 

determino que se oficie a Segunda Vara desta comarca, para que preste 

informações acerca da arrematação ora mencionada, inclusive com envio 

de cópia de documentos que forem pertinentes.

Após juntada da diligência encimada, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 06 de fevereiro de 2018.
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Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253885 Nr: 5163-52.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdM, ICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido formulado à fl. 26, para tanto, expeça-se ofício ao 

SERASA e ao SPC, determinando a inserção do nome do executado LUIZ 

CARLOS SANCIANI JUNIOR em seus cadastros em virtude de débito que 

perfaz no valor de R$4.486,26 (quatro mil, quatrocentos e oitante e seis 

reais e vinte e seis centavos) oriundos deste processo.

Outrossim, realizei consulta no Sistema RENAJUD, solicitando o bloqueio 

de veículos de propriedade da parte executada, nos termos do extrato em 

anexo.

Desta forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação do referido 

veículo, no endereço constante do registro anexo.

Em seguida, com a juntada do mandado de penhora e avaliação, intime-se 

o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste - MT, 09 de fevereiro de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 32971 Nr: 3536-28.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Terezinha da Silva Neves - ME, Aristeu 

Neves da Silva, Sandra Terezinha da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Ante o teor do acórdão de fls. 127/131-v° que manteve a sentença de fls. 

88/90, proceda-se as anotações das custas.

Noutro giro, defiro o pedido à fl. 80 e determino o levantamento da hipoteca 

lançada na cedula de crédito de flos. 16/23 destes autos, a qual foi 

declarada prescrita.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de praxe.

Mirassol D’ Oeste/MT 08 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.: 25781 Nr: 146-84.2007.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelcides Aparecido Tolon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte exequente sob o teor da r. sentença de fl. 

130, a qual encontra-se disponível no site do TJMT. Sobre o teor de tal 

matéria fica este Procurador intimado sobre a extinção do processo com 

resolução de mérito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252454 Nr: 4301-81.2017.811.0011

 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: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Gustavo Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os Procuradores das partes sob o teor da r. sentença de fl. 26, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 4399 Nr: 86-15.1987.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio Aparecido Cunha, Kimiu Ikuta, José 

Antonio Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Intime-se os Procuradores das partes sob o teor da r. sentença de fl. 127, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 113723 Nr: 2239-15.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Martinez Pereira, Mauro Antonio Farias 

da Silva, João Edilson Bergamo, Rene Crespo Mantel, Futuro Informática 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Ricardo Batista de 

Almeida - OAB:MT 167118, VINICIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044

 Considerando que a presente demanda encontrava-se suspensa até que 

findada a instrução dos autos sob código 33795, o que já ocorrera, bem 

como ante a apresentação de memoriais pelo Ministério Público, determino 

a intimação dos demandados para que, no prazo legal, apresentem suas 

derradeiras alegações.

 Após, conclusos.

Intimem-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.: 153424 Nr: 809-57.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides da Silva Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirley Araujo de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 Intime-se o Procurador da parte requerida sob o teor da r. decisão de fl. 

129, a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242845 Nr: 4292-56.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da parte exequente sob o teor da r. sentença de 

fls. 100/101, a qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademias fica 

este Procurador intimado sobre tal sentença Homologatória de 

autocomposição e sendo na mesma matéria á Extinção com resolução de 

mérito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23223 Nr: 528-14.2006.811.0011

 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: Marget Zimermann de Souza, Matheus Zimermann 

Marques, Pedro Henhique Zimermann Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pavanelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os Procuradores das partes sob o teor da r. decisão de fls. 428, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33326 Nr: 3958-03.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intervet do Brasil Veterinária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pro Rural Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza Megumi Lida - OAB:95.740, 

LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - OAB:133551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da exequente sob o teor da r. sentença de fl.124, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33795 Nr: 4517-57.2008.811.0011

 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 Município de Curvelândia - MT, Elias Mendes Leal Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Martinez Pereira, João Edilson Bergamo, 

Mauro Antonio Farias da Silva, R. C. Matel & Cia Ltda ou Futuro Infoemática 

Ltda ou Fernando e Matel Ltda, A. A. Gomes & Cia Ltda, Cunha Cintra & 

Cintra Ltda, Banco do Brasil S/A, Rene Crespo Mantel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:, Fransérgio Rojas Piovesan - OAB:4848, Khristian Santana 

Ramos - OAB:10318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alceu Batista de Almeida 

Junior - OAB:, Alceu Batista de Almeida Junior - OAB:104994/SP, 

AMANDA CARINA UEHARA PAULA - OAB:357020, Ciclair Brentani 

Gomes - OAB:106475/SP, Dargilan Borges Cintra - OAB:9.150, João 

Batista Araujo Barbosa - OAB:9847, Sérgio Ricardo Batista de 

Almeida - OAB:167118/SP, Sergio Ricardo Batista de Almeida - 

OAB:MT 167118, Vinícius Castro Cintra - OAB:10.044, William José 

de Araújo - OAB:MT / 3.928

 Considerando que a presente demanda detém conexão com os autos sob 

código 113723, 110499 e 145221, ficando assim cristalina a 

prejudicialidade entre esses, deixo para proferir sentença de mérito de 

forma única. Assim, determino que o sobrestamento do feito até 

apresentação de memoriais finais os processos acima referidos.

 Após, conclusos.

Intimem-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.: 85644 Nr: 3013-79.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Caminhões Cuiabá - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Sales de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilmar de Arruda Campos - 

OAB:8195-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Procurador da exequente sob o teor da r. sentença de fl.63, a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica este Procurador 

intimado sobre a condenação do exequente no pagamento das custas 

processuais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 206250 Nr: 1228-09.2014.811.0011

 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: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Medeiros Canadinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os Procuradores das partes sob o teor da r. decisão de fl. 161, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249423 Nr: 2797-40.2017.811.0011

 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): N. D. da Silva Transportes - ME, Nilson 

Donizete da Silva, Sirlei Rodrigues Cassiotti da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Fabianny Calmon Rafael - OAB:21.897, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Alessandra Ferreira 

- OAB:18.996

 Intime-se a exequente sob o teor da r. sentença de fls. 124/125, a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica este Procurador 

intimado para dar regular prosseguimento no feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250030 Nr: 3053-80.2017.811.0011

 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 Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ederson Dutra Salomão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:MT / 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da da 

Silva - OAB:21.373

 Intime-se o procurador da parte requerida, sob o teor do despacho de fl. 

66, disponível no site do TJMT. Ademais consigne-se o prazo de 15 

(quinze) dias para querendo especificar as provas que ainda pretenda 

produzir.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253186 Nr: 4829-18.2017.811.0011

 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: Adejunior Viana de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Camilo, Detran/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 480 de 723



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA R. C. DO 

ESPIRTO SANTO - OAB:14133

 Intime-se os Procuradores das partes sob o teor da r. sentença de fl. 35, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT e juntada de Carta 

Precatória de fls. 37/40.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 167805 Nr: 3370-54.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os Procuradores das partes sob o teor da r. sentença de fl. 142, 

a qual encontra-se disponível no site do TJMT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245295 Nr: 711-96.2017.811.0011

 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: Ademir Lopes Sette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se os Procuradores das partes sob o teor da r. decisão de fl. 83, a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT. Ademais fica o procurador da 

parte autora intimado sobre tal matéria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246905 Nr: 1567-60.2017.811.0011

 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: Ricardo Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 (...).Assim, REPILO a preambular arguida.VI- Ausência de Documentos 

Essenciais à Regulação do Sinistro- Documentos Ilegíveis.Perlustrando 

detidamente o feito, é possível verificar que tal arguição não merece 

guarida, haja vista que a peça inaugural preenche todos os requisitos 

elencados nos artigos, à época, 282 e 283do CPC, bem como pelo que se 

extrai dos autos razão não assiste à requerida tendo-se como claros e 

legíveis todos os documentos acostados aos autos pela parte autora na 

inicial. Dessa forma, REPILO a preambular supra.Não havendo outras 

nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas, 

DECLARO O FEITO SANEADO, remetendo-o a fase instrutória.O ponto 

controvertido da lide é a comprovação do nexo causal do dano decorrente 

de acidente de trânsito e o grau de invalidez.As partes protestaram 

genericamente por provas e assim, considerando a natureza do seu 

objeto, entendo por bem deferir a perícia médica, a prova documental e a 

prova testemunhal, devendo a Secretaria observar, independentemente de 

despacho, o que dispõe os arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo 

Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo prazo de 

quinze dias. Em face da perícia requerida, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil.Arbitro honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte 

requerida, de imediato (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253293 Nr: 4889-88.2017.811.0011

 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: Julieta Rosa de Assunção, Vitória Hillary Assunção da 

Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184A

 (...).À vista disso, REJEITO a preliminar suscitada. Não havendo outras 

nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas, 

DECLARO O FEITO SANEADO, remetendo-o a fase instrutória.O ponto 

controvertido da lide é a comprovação do nexo causal do dano decorrente 

de acidente de trânsito e o grau de invalidez.As partes protestaram 

genericamente por provas e assim, considerando a natureza do seu 

objeto, entendo por bem deferir a perícia médica, a prova documental e a 

prova testemunhal, devendo a Secretaria observar, independentemente de 

despacho, o que dispõe os arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo 

Civil, abrindo vista à parte contrária para manifestação, pelo prazo de 

quinze dias. Em face da perícia requerida, nomeio como perita-médica, 

independentemente de compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 

100, Bairro Centro, Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail 

gastrocentromt@hotmail.com, para responder os quesitos apresentados 

pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 30 (trinta) 

dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a indicação de 

assistentes técnicos.Deverá a Secretaria desta Vara agendar a data da 

perícia médica, bem como intimar o expert desta nomeação. 

Posteriormente, intime-se o perito, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil.Arbitro honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte 

requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) 

do valor em conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por 

cento), na entrega do laudo pericial.Com a juntada do laudo médico 

pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do 

CPC, observando na espécie a intimação da parte requerente mediante 

publicação no DJE.Superado o prazo ventilado, certifique-se e à 

conclusão mediante triagem, para análise da necessidade de designação 

de audiência de (...)

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249656 Nr: 2886-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdJA, NAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:17455 OAB MT

 Intimar o advogado do requerido sobre a Decisão de fls. 444, cujo teor 

transcrevo:"Código nº 249656. 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 
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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. No mais, acolho 

justificativa apresentada à fl. 72, razão pela qual designo nova sessão de 

conciliação para o dia 19 de março de 2018, às 13:30 horas, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador credenciado ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC – desta Comarca. Cumpra-se 

integralmente a decisão de fls. 51/51-vº. Às providências. Mirassol D’ 

Oeste - MT, 07 de fevereiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de 

Direito". Bem como intimá-lo ainda de que foi designado para a nova 

sessão de conciliação para o dia 19 de março de 2018, às 13:30 horas, a 

ser realizada pelo Conciliador/Mediador credenciado ao Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC – desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256327 Nr: 208-41.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Capixaba Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SE-Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do embargante para que promova o preparo no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem o julgamento do 

mérito, nos termos do art. 456, §1º da CNGC, que reza o seguinte: § 1º 

Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. Bem como intimá-lo 

da R. Decisão de fls. 58/59, cujo dispositivo transcrevo:"...Portanto, em 

vista da ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Determino ao embargante que 

promova o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 456, §1º da CNGC, 

que reza o seguinte: § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) 

dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para 

análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam-me 

imediatamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Mirassol 

D’Oeste/MT, 29 de janeiro de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75 Nr: 19-74.1992.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Egnomar de Freitas Tiago, ORLANDO BERNARDELLI, KIMIO 

IKUTA, Adolfo Prazeres Martins, GILSON DE LIMA RODRIGUES, 

EVERALDO DA CUNHA CINTRA, MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR, 

Felicio Teiti Kawai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623, Antonio Ferreira Destro - OAB:6390/MT, Carlos 

Wagner Gobati de Matos - OAB:, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, 

EDER FAUTINO BARBOSA - OAB:11566-A, Elaine Karine da Silva 

Queiroz - OAB:226544/SP, Jaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, Mario 

Eduardo Marquardt - OAB:10915-A, Ricardo Quidá - OAB:2625-MT, 

Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153, Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:8.750

 Intimar os advogados da parte autora e requerida da penhora realizada 

nos presentes autos, às fls. 2938.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75 Nr: 19-74.1992.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Egnomar de Freitas Tiago, ORLANDO BERNARDELLI, KIMIO 

IKUTA, Adolfo Prazeres Martins, GILSON DE LIMA RODRIGUES, 

EVERALDO DA CUNHA CINTRA, MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR, 

Felicio Teiti Kawai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623, Antonio Ferreira Destro - OAB:6390/MT, Carlos 

Wagner Gobati de Matos - OAB:, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, 

EDER FAUTINO BARBOSA - OAB:11566-A, Elaine Karine da Silva 

Queiroz - OAB:226544/SP, Jaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, Mario 

Eduardo Marquardt - OAB:10915-A, Ricardo Quidá - OAB:2625-MT, 

Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153, Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:8.750

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Cáceres-MT com a finalidade de Intimação requerida acerca da 

penhora de fls. 2938, devendo juntar aos autos os originais das guias e 

comprovantes de recolhimento, para posterior envio a comarca 

deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256331 Nr: 209-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneli Pires Garcia de Oliveira, Argemiro 

Garcia de Oliveira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que efetue o deposito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Citação. 

Devendo emitir as guias no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

no banner emissão de guias. Enviando o comprovante de deposito 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.: 256564 Nr: 321-92.2018.811.0011

 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: Cleverson Penha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. da Costa Mercado - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleverson Penha - OAB:SP / 

253.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 10, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência ou ao 

menos de seu endereço profissional. Constituindo este, documento 

indispensável ao preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos 

nos arts. 319 e 320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do 

advogado da parte requerente, para que emende a exordial juntando um 

comprovante de residência atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75 Nr: 19-74.1992.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooprocami Coop. Agric. dos Prod.de Cana de 

Mir.D'Oeste, Egnomar de Freitas Tiago, ORLANDO BERNARDELLI, KIMIO 

IKUTA, Adolfo Prazeres Martins, GILSON DE LIMA RODRIGUES, 

EVERALDO DA CUNHA CINTRA, MILTON DE PAULA FERREIRA JÚNIOR, 

Felicio Teiti Kawai
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623, Antonio Ferreira Destro - OAB:6390/MT, Carlos 

Wagner Gobati de Matos - OAB:, Cleiton Tubino Silva - OAB:5239, 

EDER FAUTINO BARBOSA - OAB:11566-A, Elaine Karine da Silva 

Queiroz - OAB:226544/SP, Jaquim Felipe Spadoni - OAB:6197, Mario 

Eduardo Marquardt - OAB:10915-A, Ricardo Quidá - OAB:2625-MT, 

Sérgio Antonio Rosa - OAB:4.153, Vinícius Rodrigues Travain - 

OAB:8.750

 Intimar o advogado do autor para que efetue o depósito referente a 

diligencia do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de Intimação 

da parte requerida acerca da penhora, 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.: 32119 Nr: 2706-62.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 Reiterar os termos do DJE nº 10135, a fim de Intimar o advogado da parte 

autora para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

em cumprimento a r. Decisão de fls. 738/740.

 Edital de Intimação

 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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 141-23.2011.811.0011

 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: Edma Soares de Queiróz

PARTE RÉQUERIDA: B.V. Financeira S/A Credito Financiamento e 

Investimento

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerente: Edma Soares de 

Queiróz, Cpf: 64541436604, Rg: M-5.380.268 SSP MG Filiação: Aramiz 

Soares de Queiróz e de Maria Tomaz de Queiróz, data de nascimento: 

21/07/1963, brasileiro(a), natural de Iturama-MG, separado(a) 

judicialmente, pecuarista - comerciante, Endereço: Rua Antonio Martins da 

Costa, S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: Intimar a parte autora acerca da r. Determinação 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. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de Janeiro 

de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

DECISÃO/DESPACHO: 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. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de Janeiro 

de 2018. Edna Ederli Coutinho 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, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256521 Nr: 304-56.2018.811.0011

 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: Ana Lira Barbosa

 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 a advogada do autor sobre a R. Decisão de fls. 27/28, 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...."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233128 Nr: 3682-25.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sodexo do Brasil Comercial S/A, GR Serviços 

e Alimentação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Zorzan Alves - 

OAB:SP 182184, Luis Renato Ferreira da Silva - OAB:RS 24321

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 234/237, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 10 % sobre o valor da 

causa atualizado. Contudo, suspenso a exigibilidade, com supedâneo no 

art. 98, §3º do NCPC."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 207053 Nr: 1376-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia da Silva Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 88, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Em face do exposto, com 

espeque no artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, se houver.

 No mais, acolho o pedido da autora de fl. 81, para tanto, expeça-se 

ofícios ao SERASA e ao CIRETRAN/DETRAN para que se proceda com as 

baixas nas restrições anteriormente operadas, em decorrência deste feito, 

em face da parte requerida e de seu veículo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 101211 Nr: 680-23.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivone Peris Cassiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 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 informar numero da conta, agência e 

banco, para posterior expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 145301 Nr: 3872-27.2011.811.0011

 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: Solange Aparecida dos Anjos Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 168, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista o manejo do recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, conforme informado à fl. 166, MANTENHO a decisão objurgada de 

fls. 162/163, 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.: 206498 Nr: 1283-57.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Meneses

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 208/209, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "À vista do exposto, com espeque no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente ação e, por corolário, EXTINGO o feito com 

resolução do mérito. Isento as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de 

Processo Civil. Condeno o impugnante ao pagamento dos honorários 

advocatícios devidos ao advogado do impugnado, nos temos do art. 85, 

§2°, do Código de Processo Civil, cuja verba arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.

 Intimação das Partes

 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 os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 290, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fls. 288/289, 

razão pela qual oficie-se a Conta Única do Poder Judiciário, solicitando a 

vinculação do numérico depositado nos autos. Na sequência, expeça-se 

alvará para liberação dos valores vinculados para a conta bancária 

indicada à fl. 289. Empós, intime-se a parte exequente para 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. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação do exequente, certifique-se e façam-me 

conclusos. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 2785-80.2004.811.0011

 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: CdCRdGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEdS, SMLEeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Tostes Cardoso - 

OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361, Miriele Garcia 

Ribeiro - OAB:10.636

 Reiterar os termos do DJE nº 10110 e 10149, disponibilizados 

respectivamente em 27/09/2017 e 29/11/2017, para 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.: 76921 Nr: 1664-41.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Pereira de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 

186, cujo teor transcrevo:" (...)que me dirigi até o endereço descrito no 

mandado, ali estando, não foi possível proceder à intimação da parte 

requerida Flávia Pereira Albuquerque em virtude de não localizar a parte 

no endereço descrito, fui informada pelo senhor Francisco Barbosa que 

relatou que resideno imóvel a mais de 04 (quatro) anos e informou não 

conhecer a parte requerida, motivo pelo qual devolvo o mandado para as 

providências cabíveis."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 188571 Nr: 2417-56.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jakson Douglas Souza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 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 "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 192805 Nr: 3094-86.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Odail Eurides da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 154/157, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para condenar o requerido a conceder a aposentadoria por 
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idade rural ao autor, no valor de um salário mínimo vigente, bem como 

décimo terceiro salário. Para a data de início do benefício fixo a data do 

ajuizamento da ação, qual seja, 17 de setembro de 2013. Por força do art. 

1.288 da CNGJ declaro: I – Odail Eurides da Silva; II – benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade rural; III - no valor de um salário 

mínimo vigente; IV – 17 de setembro de 2013; V – no valor de um salário 

mínimo vigente; VI – 17 de setembro de 2013. Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada mês de 

referência, após a data da citação, considerada a natureza alimentar da 

dívida, na linha de orientação do STJ (Lei nº 6.899/1981, Súmulas nº 43 e 

nº 148 do STJ, art. 406 do Código Civil c/c o art. 161 do Código Tributário 

Nacional). Contudo, a partir de 29 de junho de 2009, os valores em atraso 

deverão ser atualizados em conformidade com os preceitos da Lei nº 

11.960/2009."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 207053 Nr: 1376-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia da Silva Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Cód. 207053

Primeiramente, incumbe registrar que a parte requerida já foi devidamente 

citada conforme se depreende da certidão de fl. 33. Logo, compete ao 

requerente diligenciar a respeito do endereço onde possa estar localizado 

o veículo, cuja apreensão é almejada, sendo de elementar conhecimento 

que as financeiras dispõem de mão-de-obra especializada para o mister.

Assim sendo, intime-se o requerente para que forneça o endereço em que 

o veículo deverá ser apreendido ou para que requeira a conversão da 

presente ação de busca e apreensão para ação de depósito ou execução 

de título extrajudicial, em quinze dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 28 de novembro de 2016

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225059 Nr: 4474-13.2014.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Pinheiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Ssnchik Tulio - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 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 mudou-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 243555 Nr: 4715-16.2016.811.0011

 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): Eli Sanchez Romão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Moraes Gonçalves - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Sortica de Lima - 

OAB:7485

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 

269/276, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com 

espeque no art. 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de 

CONDENAR o requerido ELI SANCHES ROMÃO à suspensão dos direitos 

políticos por três anos e pagamento de multa civil de dez vezes o valor da 

remuneração percebida por ele à época, pela prática de atos de 

improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei 8.492/92, 

consistentes na violação dos princípios da legalidade, moralidade e 

impessoalidade.

Sem condenação em custas e honorários por ter a ação sido ajuizada pelo 

Ministério Público."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250119 Nr: 3090-10.2017.811.0011

 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: Hiper JN - Materiais para Construção Ltda, Claiton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeomar Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 64, cujo teor transcrevo:" Certifico eu, 

infra-assinado, que em cumprimento ao Mandado de Citação, expedido 

pelo MMº Juiz da Comarca de Mirassol D’Oeste - MT, extraído dos autos do 

Código de nº.250119, onde figura como Parte Ré – CLAUDEOMAR 

MARTINS, dirigi-me ao endereço mencionado nos autos e em outros, 

sendo lá, não foi possível Citá-lo em virtude de ter sido informado por 

populares e ex colegas de trabalho que o mesmo não mais reside nesta 

Comarca estando o mesmo em local incerto e não sabido. Sendo assim 

devolvo o presente mandado em cartório para que a Parte Autora indique 

a exata localização da Parte Ré. "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 207053 Nr: 1376-20.2014.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia da Silva Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Código 207053

Intime-se pessoalmente a requerida Vera Lúcia da Silva Camilo para que 

informe, em cinco dias, o endereço onde está localizado o veículo descrito 

na exordial, advertindo-a que, caso quede-se silente, a sua conduta será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeita às sanções 

civis, criminais e processuais, além de multa que, desde já, arbitro em 20% 

sobre o valor da causa.

Tão logo informada a localização do veículo, desentranhe-se o mandado 

de busca e apreensão e cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 24 de abril de 2017

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224572 Nr: 4946-97.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Amorim Marangon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, Ryvia Rychele Maria Joseph Lacerda Sodré de Souza - 
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OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 

de fls. 204, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento 

integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento das despesas e 

custas processuais, bem como honorários advocatícios."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255004 Nr: 5599-11.2017.811.0011

 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: Alan Bruno Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Nei dos Santos Martínez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 48, cujo teor transcrevo:"Em 

cumprimento ao Mandado de Citação, nos autos supra, diligenciei no dia 

31/01/2018, às 18h45min, no endereço descrito no mandado sito “Posto de 

Combustível Califórnia” na cidade de Curvelândia, saída para a cidade de 

Lambari D’Oeste, e DEIXEI DE CITAR o requerido FERNANDO NEI DOS 

SANTOS MARTINEZ, em virtude de não tê-lo encontrado, conforme 

informações do funcionário da empresa Srº Tiago o requerido atualmente 

encontra-se na cidade de Cáceres, com previsão de retorno para o dia 

05/02 (segunda-feira). Em virtude da falta de tempo hábil para realização 

de mais diligências, devolvo a Central de Mandados. Dou fé.Mirassol 

D’Oeste, 01 de fevereiro de 2018. Mário Rodrigues Lima Júnior, Oficial de 

Justiça"

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-97.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON GASTALDI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG0114857A (ADVOGADO)

SANDRO BATTAGLIA OAB - MT0022852S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de nova intimação da 

parte executada para que se manifeste acerca da R. Decisão de Id. 

5180062, conforme determinado pela R. Decisão de Id. 10886257, em 

continuidade ao processo de execução dos presentes autos. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de fevereiro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010249-04.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

MC' SHIR MAQUINAS E ELETRO ELETRONICOS LTDA. - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO OAB - 

MT0010131A-O (ADVOGADO)

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de nova intimação da 

parte executada para que se manifeste acerca da R. Decisão de Id. 

5170244, conforme determinado pela R. Decisão de Id. 10886297, dando 

continuidade ao processo de execução dos presentes autos. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de fevereiro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-95.2015.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DE MATTOS PRADO OAB - MT0008961A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico, em atenção ao determinado pela R. Decisão de ID. 

10886326, que a R. Decisão de Id. 8176450 já foi cumprida parcialmente, 

tendo sido realiza a penhora on-line corretamente em nome da requerida 

Novo Mundo Amazônia Moveis e Utilidades Ltda, consoante extrato de Id. 

8275313. Assim, considerando que restou infrutífera a tentativa de 

penhora online, procedo com a expedição de intimação da parte 

exequente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, dando 

continuidade ao processo de execução dos presentes autos, conforme 

determinado pela R. Decisão de Id. 10886297. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 11 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011016-47.2010.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT0004834A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação das partes 

para que apresentem os dados bancários necessários à liberação do 

montante devido a cada uma, consoante estipulado e determinado pela R. 

Decisão de Id. 10986432, sendo eles: nome beneficiário, CPF/CNPJ, 

Banco, Agencia, Conta e tipo de Conta, no prazo de 05 (cinco) dias. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 11 de fevereiro de 2018. 

Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-19.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA DUARTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o 18 de Abril de 2018 às 15:30horas, devendo Vossa 

Senhoria comunicar a parte autora do dia e horário da mencionada 

audiência. Ressalvo-lhe ainda, que o não comparecimento da parte autora 

na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as custas 

processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010634-44.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN TASSI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 486 de 723



SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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. 11749270 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 15 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-76.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO ALVES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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. 11749772 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 15 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253240 Nr: 4862-08.2017.811.0011

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Eurico de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilson Tomaz da Silva Junior 

- OAB:23.151

 Certifico que através desta, procedo com a intimação do advogado do 

autor do fato, na pessoa do Dr. Nilson Tomaz da Silva Junior, da Cota 

Ministerial juntada às fls. 53 dos presentes autos, bem como, da audiência 

Preliminar redesignada para a data de 04 de Abril de 2018 às 18:30 horas.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252862 Nr: 4591-96.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450

 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 douto advogado do acusado para que apresentar as 

derradeiras Alegaçoes Finais.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81657 Nr: 4428-90.2014.811.0086

 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): Abrão José da Silva

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABRÃO JOSÉ DA SILVA, brasileiro(a). 

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 26 anos,de forma mansa e pacífica, uma área de 

150,00 hectares, situada no Lote São Carlos, município de Santa Rita do 

Trivelato, neste Estado de Mato Grosso, a qual esta transcrita sob o nº 

4720 do Cartório de Registro de Imóveis - CRI da Comarca de Rosário 

Oeste - MT..."

Descrição do Imóvel Usucapiendo: UMA ÁREA DE IMÓVEL RURAL de 

150,00 hectares, situada no Lote São Carlos, município de Santa Rita do 

Trivelato, neste Estado de Mato Grosso, a qual esta transcrita sob o nº 

4720 do Cartório de Registro de Imóveis - CRI da Comarca de Rosário 

Oeste - 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 81657 Nr: 4428-90.2014.811.0086

 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): Abrão José da Silva

 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.: 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MAGNONI, brasileiro(a). 

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 26 anos,de forma mansa e pacífica, uma área de 

48,40 hectares, situada no Lote São Carlos, município de Santa Rita do 

Trivelato, neste Estado de Mato Grosso, a qual esta transcrita sob o nº 

3706 do Cartório de Registro de Imóveis - CRI da Comarca de Rosário 

Oeste - MT..."

Despacho/Decisão: Vistos etc; I - Preenchidos os requisitos legais, recebo 

a inicial; II- Evitando-se nulidades, expeça-se ofícios aos órgãos de praxe 

e ao TRE/MT para localização do endereço atual do réu; III - Após, CITE-SE 

o requerido, as pessoas em cujo nome estiver transcrito o imóvel, bem 

como, 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) IV - 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. III - 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; IV- 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. Intime-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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84458 Nr: 1657-08.2015.811.0086

 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): Orlando Antunes da Silva, Naranjan Singh

 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.: 84458 Nr: 1657-08.2015.811.0086

 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): Orlando Antunes da Silva, Naranjan Singh

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NARANJAN SINGH, brasileiro(a). 

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, uma área de 

288,2960 hectares, situada no Lote São Carlos, município de Santa Rita do 

Trivelato, neste Estado de Mato Grosso, a qual esta transcrita sob o nº 

5776 e 3720 do Cartório de Registro de Imóveis - CRI da Comarca de 

Rosário Oeste - MT..."

Descrição do Imóvel Usucapiendo: UMA ÁREA de 288,2960 hectares, 

situada no Lote São Carlos, município de Santa Rita do Trivelato, neste 

Estado de Mato Grosso, a qual esta transcrita sob o nº 5776 e 3720 do 

Cartório de Registro de Imóveis - CRI da Comarca de Rosário Oeste - 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 
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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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85809 Nr: 2437-45.2015.811.0086

 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): CARLOS ROBERTO CARNEIRO DE MENDONÇA

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85809 Nr: 2437-45.2015.811.0086

 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): CARLOS ROBERTO CARNEIRO DE MENDONÇA

 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): CARLOS ROBERTO CARNEIRO DE 

MENDONÇA, brasileiro(a). 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, uma área de 

280,7126 hectares, que corresponde a uma parte da Fazenda Papagaio, 

situada no Município de Nova Mutum - Estado de Mato Grosso..."

 Descrição do Imóvel Usucapiendo: UMA ÁREA DE 280,7126 hectares, que 

corresponde a uma parte da Fazenda Papagaio, situada no Município de 

Nova Mutum - Estado de Mato Grosso..."

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 91812 Nr: 1091-25.2016.811.0086

 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: Sonia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Novo Mundo

 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: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:MT 13.241-A

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerida para que 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme disposição do artigo 1.010, §1º, do CPC.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99842 Nr: 123-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadi Giacomelli, JOÃO PAULO GIACOMELLI, 

RENATO APARECIDO DI ANGELO, MARIA MÁRCIA COCOLO DI ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Di Angelo - 
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OAB:23553/O, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fls. 59/61.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113480 Nr: 521-68.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGF, DGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando atentamente os autos, verifico que a procuração de fl. 10 e 

a declaração de hipossuficiência de fls. 11, não foram outorgadas pela 

parte legítima para propor a ação visto que a genitora é somente 

representante do requerente Enzo Gama Ferreira.

Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 319 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo aos 

autos a procuração e declaração de hipossuficiência outorgada pela parte 

legitima para propor a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo 

único, do mesmo Código.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73911 Nr: 2430-24.2013.811.0086

 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: Deoclécio Luiz Cenedese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Castro Garcia - 

OAB:MT 13.460-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Américo Ortigara - 

OAB:9552

 Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não 

preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a 

petição inicial, sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que 

após ter sido facultado ao autor para efetuar o pagamento das custas 

processuais, o autor nada manifestou, deixando transcorrer in albis o 

prazo para tanto, tendo requerido os benefícios da assistência judiciária 

gratuita após o transcurso de aproximadamente 05 (cinco) anos. É cediço 

que nos casos de extinção do processo por abandono da causa 

necessário se faz a intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II 

e III, e §1º, do CPC). Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á 

pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência do 

recolhimento das custas, as quais são fundamentais ao prosseguimento 

do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação. A propósito, 

esse é o entendimento do Egrégio TJ/MT: [...] Isto posto, indefiro a inicial, 

nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, 

do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82536 Nr: 476-69.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE GIEHL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. A parte requerente alega à fl. 98 que a parte requerida se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia. Por outro lado, considerando que a citação por edital só 

deve ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte exequente deve trazer aos 

autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte 

executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para 

tanto. Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou 

comprovação por meio de juntada de documentos nos autos que tentou 

localizar o endereço. Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90583 Nr: 302-26.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

por meio de juntada de documentos nos autos que tentou localizar o 

endereço.Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de 

dados privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93224 Nr: 1992-90.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Cristina de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvara Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:MT 15445/O, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:MT 5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que concerne ao pedido de busca de endereço nos órgãos 

conveniados ao TJMT, remeto o subscritor a decisão de fls. 38.

Intime-se o a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço do mesmo ou comprovação que tentou localizar o 

endereço do executado, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46788 Nr: 2211-16.2010.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Krauspenhar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Vistos.

Considerando que no acordo entabulado nos autos 

2687-54.2010.811.0086 – Código 47263, restou fixado que a Energisa 

Mato Grosso, levantaria o valor depositado nestes autos, providencie a 

Sra. Gestora Judiciária os atos necessários para o levantamento dos 
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valores depositados a título de caução em favor da requerida.

 Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97193 Nr: 4579-85.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir de Oliveira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. A parte exequente alega à fl. 38, que a parte executada se 

encontra em lugar incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua 

citação editalícia. Por outro lado, considerando que a citação por edital só 

deve ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte exequente deve trazer aos 

autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte 

executada, dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para 

tanto. Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação por meio de juntada de documentos nos autos que tentou 

localizar o endereço. Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112905 Nr: 224-61.2018.811.0086

 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: DL, NMAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janisley Broetto Alves - 

OAB:MT 24.330/O, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberta Wobeto 

Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais Costa - OAB:23582/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou, não tendo juntado sequer 

declaração de hipossuficiência nos autos.

 Dessa forma, intime-se o patrono dos requerentes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113332 Nr: 442-89.2018.811.0086

 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: RLR, FBdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou.

Dessa forma, intime-se o patrono dos requerentes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112358 Nr: 7211-50.2017.811.0086

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE LEGUISAMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em 

mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu 

para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou 

para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112166 Nr: 7112-80.2017.811.0086

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELANO LUIZ REMOR

 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:

 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em 

mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu 

para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou 

para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112422 Nr: 7244-40.2017.811.0086

 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): JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial, 

nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.Deposite-o em 

mãos da parte autora, na pessoa de seu representante, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a retirada do bem desta Comarca até que se 

finde o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetue o pagamento 

integral da dívida.Expeça-se mandado de busca e apreensão.Cite-se o réu 

para, querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida 
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pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, ou 

para oferecerem resposta, no prazo de quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º).Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC.Cite-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112213 Nr: 7128-34.2017.811.0086

 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: Conseg Consórcio Segurança S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clesio Dias Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Kowalski Fontana - 

OAB:OAB/PR 44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando aos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

e taxas judiciais para distribuição da ação.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78186 Nr: 1592-47.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMERALDO MANOEL ESPIRITO SANTO, Leandro 

Westphalen Michel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymore Crédito Financeiro e Investimento S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT 12.880, João Luiz Cintra Silveira - OAB:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto pela ISMARALDO 

MANOEL ESPIRITO SANTO e LEANDRO WETSPHALEN MICHEL em face do 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ambos já 

qualificados nos autos.

 À fl. 89, alvará de liberação de valores.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas e honorários na forma do acordo.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105258 Nr: 3435-42.2017.811.0086

 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: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda, Syngenta 

Proteção de Cultivos Ltda, Du Pont do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) 

S/A, Banco Original S.A, Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda., Arysta 

Lifescience do Brasil Industria Química e Agropecuaria LTDA, Banco do 

Brasil S/A - Agência de Cuiabá, AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., Banco ABC Brasil 

S.A, Rural Soluções e Serviços LTDA, MT Comércio de Combustíveis 

LTDA, Zaid Arbid, Fiagril Ltda, Bayer S.A, Banco de Lage Landen Brasil 

S.A, Itaú Unibanco S.A., Email -Empresa de Mineração Aripuanã LTDA, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A, Ronaldo Liparizi, Compacta 

Comercial Ltda, KPMG Corporate Finance Ltda, AIR TRACTOR INC, Banco 

CNH Industrial Capital S.A., Antonio Roberto Favoreto, José Milton 

Favoreto, Fiagril Ltda, Odilio Balbinotti Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, Afonso Decanini Neto - OAB:OAB/MT 

9.123, Antonio Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, AUGUSTO 

MARIO VIEIRA NETO - OAB:15948, Carlos Roberto Liparizi - OAB:, 

Carmona Maya, Martins e Medeiros Sociedade de Advogados - 

OAB:OAB/SP 11.758, Celso Umberto Luchesi - OAB:SP 76.458, 

César Augusto Terra - OAB:PR 17556, Clovis Sguarezi Mussa de 

Morais - OAB:OAB/MT 14.485, Dariel Elias de Sousa - OAB:OAB/MT 

11.945, Domicio dos Santos Neto - OAB:OAB/MT 113.590, Duilio 

Piato Junior - OAB:3719/MT, Eduardo Silva Gatti - OAB:OAB/MT 

234.531, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:MT 13.431-B, 

Fernando Bilotti Ferreira - OAB:SP 247.031, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 4032, Glauber Facão Acquati - OAB:OAB/SP 

163.601, Guilherme Fontes Bechara - OAB:SP 282.924, JAMES 

LEONARDO PARENTE DE AVILA - OAB:MT 5.367, João Leonelho 

Gabardo Filho - OAB:PR/16.948, João tito Schemini Cademartori 

Neto - OAB:OAB/MT 16.289-A, Joifer A. Caraffini - OAB:13.909, Jorge 

Luis Zanon - OAB:MT 9.975-A, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.977, Jose Fabio P. Ferrarini - OAB:MT 14.864, Josimar Loula 

Filho - OAB:MT 14.290, Leticia Lucas Salem - OAB:SP/352.236, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:9993, LUIZ GUSTAVO CURTI NATACCI - 

OAB:221683, Maria Isabel Vergueiro de Almeida Fontana - 

OAB:285.771 SP, NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061, Pablo Dotto - 

OAB:OAB/SP 147.434, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7.074, 

Rannier Felipe Camilo - OAB:MT/22.135, Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Rodrigo Cinesi Píres de Mello - OAB:318.809/SP, 

Rodrigo Uchoa Fagundes Ferraz de Camargo - OAB:SP/139.002, 

SELMA REGINA DIAS FAVORETO MORANDI - OAB:386792, SIMONE 

MAIA NATAL - OAB:346800, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830, Vittor Arthur Galdino - OAB:MT 13.955, Willian Carmona 

Maya - OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Outrossim, ante a interposição de recurso de agravo de 

instrumento nº. 1010326-29.2017.811.0000, perante o Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, ocasião em que as recuperandas impugnaram a decisão 

que indeferiu a suspensão dos efeitos da publicidade dos protestos 

efetivados em face das mesmas e de seus sócios, assim como indeferiu o 

desbloqueio das quantias constritas em ações executórias, determino que 

sejam prestadas as informações necessárias ao Desembargador Relator. 

Proceda-se ainda ao desapensamento das impugnações ao crédito 

ajuizadas pelos credores dos autos desta recuperação judicial, a fim de 

que o feito em epígrafe tramite com maior celeridade, de modo que o 

desapensamento não trará qualquer prejuízo a esta demanda. Por fim, 

considerando que haverá suspensão de expediente na Primeira e 

Segunda Varas desta Comarca de Nova Mutum, entre os dias 06 e 08 de 

março de 2018, tendo em vista que os servidores estarão na Comarca de 

Cuiabá/MT desempenhando curso sobre o Sistema Processo Judicial 

Eletrônico, bem como esta Magistrada comparecerá ao referido curso no 

dia 09 de março, designo a Assembleia Geral de Credores para o dia 26 

de abril de 2018, em primeira convocação, e para o dia 10 de maio de 

2018, em segunda convocação, a ser realizada no Terraço Casarin, 

localizado à Avenida Mutum, nº. 1500N, com credenciamento as 09h00 e 

instalação às 10h00. Expeça-se o respectivo edital de intimação e 

proceda-se a sua publicação às expensas das empresas recuperandas. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89587 Nr: 4759-38.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro 

Verde do Mati Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOS SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou comprovação 

por meio de juntada de documentos nos autos que tentou localizar o 

endereço.Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de 

dados privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113395 Nr: 476-64.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquiria da Silva Pedro, Ricardo Nunes de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por LOTE FACIL 

INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face de VALQUIRIA DA 

SILVA PEDRO e RICARDO NUNES DE ALMEIDA, processando-se nos 

moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se as executadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido às executadas que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios também em 10%.

Defiro a expedição de certidão de que a execução foi admitida, com 

identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no 

registro de imóveis, em observância ao artigo 828, caput, do Código de 

Processo Civil, incumbindo, aos exequentes procederem à averbação em 

registro público da propositura da execução, nos termos do artigo 799, 

inciso IX, do Código de Processo Civil.

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.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113129 Nr: 354-51.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por ALCIDES COSTA em face de ANTÔNIO MARCOS PEREIRA, todos 

qualificados nos autos.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 09/22.

Pois bem.

Compulsando os autos nota-se que a presente inicial está de acordo com 

o que determinado o artigo 319 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual a RECEBO a inicial.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da quantia de R$ 88.072,81 (oitenta e oito mil e setenta e dois reais e 

oitenta e um centavos).

Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do 

artigo 212 do Código Processual Civil.

Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no 

montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se 

quanto ao benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil.

Citem-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47837 Nr: 3260-92.2010.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tudo Belo Presentes Ltda, Isabel Cristina Taetti 

Schneider, Pedro Bruno Signori, Aurora Taetti Schneider, Carlos Cristiano 

Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inércia dos requeridos TUDO BELO PRESENTES LTDA e AURORA 

TAETTI SCHNEIDER para se manifestarem no feito, conforme certidão de fl. 

167, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, como curadora especial, 

em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de 

Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99855 Nr: 131-35.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GIACOMELLI, RENATO 

APARECIDO DI ANGELO, MARIA MÁRCIA COCOLO DI ANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival Jose Betinelli - OAB:PR 

74.635, Danilo Kutianski de Souza - OAB:PR 73.756, Élcio Luís 

Weckrlim Fernandes - OAB:PR-17.964, Everton Diego Giessler - 

OAB:PR 74.627, Jarbas Castilhos da Silva - OAB:PR 64.833, Paulo 

Victor Krutsch Soletti - OAB:MT 20.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestar sobre o petitório de fls. 47/49.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105694 Nr: 3684-90.2017.811.0086

 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: Dirceu Vicente Baldissera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reverson da Silva Soares, Leticia Ramires 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Roberto Baldissera - 

OAB:22.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, intime-se a parte requerente a fim de, no prazo de 05 

(cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte requerida ou 

comprovação por meio de juntada de documentos nos autos que tentou 

localizar o endereço.Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36653 Nr: 3071-22.2007.811.0086

 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: Banco Gmac S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barbosa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 167, visto que o requerido já foi citado por 

edital conforme fl. 158.

Assim, certifique-se o decurso de prazo para manifestação do requerido.

 Em caso de inércia do requerido no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta 

Comarca, como curadora especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 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:

 Intimação das partes, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 27 de março de 2018, às 18:00 horas, 

no local indicado à f. 158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108862 Nr: 5395-33.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cirilo Wanderlei Ferst, Nara Cristina Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 45 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo até o dia 15/07/2019, conforme requerido pela parte autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112874 Nr: 200-33.2018.811.0086

 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: Elza Soares Cortes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodorio Santos Nery - 

OAB:4.630 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Nas palavras do professor José Manoel Arruda Alvim Netto, 

citado pelo mestre Humberto Theodoro Júnior: “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.” 

Logo, a legitimação ativa cabe ao titular do interesse afirmado na 

pretensão e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à 

pretensão e, no caso vertente, a parte requerida não é parte apta a ser 

condenada a proceder ao cancelamento do protesto em nome da autora, 

ao passo que somente o ESTADO DE MATO GROSSO teria poderes para 

tal conduta. Ante todo o exposto, em virtude da manifesta ausência de 

interesse de agir e da legitimidade processual (condições da ação), 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante artigo 485, incisos I e VI, do Código 

Processual Civil. Ante o quadro de extinção processual sem julgamento do 

mérito, deixo de condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais, ante o direito ao benefício à gratuidade da justiça que 

reconheço nesta oportunidade. Decorrido o prazo para interposição de 

recurso, sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 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:

 Intimação das partes, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 27 de março de 2018, às 18:30 horas, 

no local indicado à f. 257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76040 Nr: 4616-20.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Celta Ltda - EPP/ Construtora Celta 

Ltda - ME, Marcos Alves Nogueira, Ivonete Silva da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a requerida está em local incerto e não sabido, bem 

como a parte autora e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia do requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77063 Nr: 645-90.2014.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Eloiza 

Cristina Castelan, Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que concerne ao pedido citação por edital, remeto o subscritor a 

decisão de fls. 91.

Intime-se o a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos o endereço do mesmo ou comprovação que tentou localizar o 

endereço do executado, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78766 Nr: 2012-52.2014.811.0086

 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: JdJSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdAV
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius Pereira Muller - 

OAB:MT 18.308

 Vistos.

Considerando que a requerida está em local incerto e não sabido, bem 

como a parte autora e este juízo não lograram êxito em localizar a parte 

requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, nos termos do 

artigo 256, I, do CPC.

Em caso de inércia do requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio a Defensoria Pública desta Comarca, 

como curadora especial, em consonância com o disposto no artigo 72, 

inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta 

decisão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86874 Nr: 3013-38.2015.811.0086

 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: Marta Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes, por seus advogados, da data designada para a 

realização da perícia, sendo o dia 26 de março de 2018, às 18:00 horas, 

no local indicado à f. 124.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 4392-14.2015.811.0086

 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: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 44 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pela parte 

autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112373 Nr: 7216-72.2017.811.0086

 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: Tathiane Dalmut Isoton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Aline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-B, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

TATHIANE DAMUT ISOTON em face de CAMILA ALINE, ambos qualificados 

nos autos.

À fl. 38, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 38), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, visto que com a concordância do requerido.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 38 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 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.: 112451 Nr: 7255-69.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando aos autos, verifico que a parte autora não recolheu as custas 

e taxas judiciais para distribuição da ação.

 Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, trazendo 

aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78935 Nr: 2159-78.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kerli Maria Ronsani ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Paula Kuster Andriata - OAB:43663/PR, Sônia de Fátima da 

Silva - OAB:MT 18.130, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 

14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) 

dias, trazer aos autos o endereço dos executados ou comprovação por 

meio de juntada de documentos nos autos de que tentou localizar o 

endereço.Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de 

dados privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010318-05.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO BIASIBETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONILDA WALDOW (EXECUTADO)

GUNTER WALDOW (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Verifico a necessidade de produção de prova oral, assim, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de março de 

2018, às 14 horas. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73161 Nr: 1682-89.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Francisco de Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, 

Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Processo n.º 1682-89.2013.811.0086

Código n.º 73161

 Vistos em correição, etc.

Tendo em vista que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido, 

decreto a revelia do réu nos termos do artigo 367 do CPP.

Ademais, tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 

2018, às 15h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Ás providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 81939 Nr: 77-40.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraldo Adão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

denunciado Eraldo Adão da Silva, devidamente qualificado nestes autos, 

em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em 

relação ao crime descrito na denúncia. Inteligência dos arts. 107, inciso IV, 

1.ª figura, e 109, inciso VI, do Código Penal.Publique-se. Intimem-se, 

observando-se a desnecessidade de intimação pessoal do acusado, 

bastando a de seu defensor constituído, conforme determina o artigo 1387 

da CNGC.Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas, 

comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos, sem 

quaisquer custas ou despesas judiciais.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102917 Nr: 2064-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso de 

Apelação interposto pelo Ministério Público à fl. 201.

 Dê-se vistas dos autos ao Parquet, para que ofereça as competentes 

razões recursais, e em seguida, à Defesa, para que querendo, apresente 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110156 Nr: 6027-59.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

 Compulsando o feito, verifico que o acusado possui patrono constituído 

nestes autos, o qual mesmo devidamente intimado para apresentar 

resposta à acusação, conforme certidão de fl. 158, quedando-se inerte.

Assim, intime-se novamente a Defesa do acusado, para que, no prazo 

legal, apresente a aludida resposta, sob pena de aplicação da multa 

prevista no art. 265, “caput”, do CPP, que desde já arbitro em 10 (dez) 

salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, no endereço constante nos autos, para que, se assim desejar, 

constitua novo patrono no prazo de 05 (cinco) dias ou, caso alegue não 

ter condições financeiras para tanto, seja informado de que será assistido 

pelo Defensor Público, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” 

do prazo supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 25506 Nr: 293-21.2003.811.0086

 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): Vanderlei Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - OAB:4613, 

Waldir Caldas Rodrigues - OAB:6591/MT

 Vistos.

Trata-se de pedido de adiamento da Sessão de Julgamento aprazada para 

o dia 15 de fevereiro de 2018, formulado pelos patronos do acusado 

Vanderlei Fiori, em que aduz a impossibilidade de realizar o referido ato, 

em vista da atuação dos causídicos constituídos nestes autos em outra 

sessão de julgamento, designada para o dia 19 de fevereiro de 2018, na 

Comarca de Rondonópolis/MT.

É o necessário relato.

Decido.

Em que pese os argumentos expendidos pela i. Defesa, considerando que 

a sessão de julgamento neste feito realizar-se-á no dia 16/02/2018 e a 

solenidade no outro feito em que atuam os ilustres defensores está 

aprazada para o dia 19/02/2018, ou seja, com intervalo de 02 (dois) dias, 

não vislumbro qualquer incompatibilidade nas pautas capazes de 

impossibilitar o comparecimento, razão pela qual, indefiro o pedido 

formulado.

Ademais, embora argumente a defesa que o outro feito trata-se de 

processo de réu preso, não demonstrou para qual sessão o causídico foi 

intimado em primeiro lugar.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Decisão

Processo Código 94264, Numero Único 4999-84.2017.811.0012, Trata-se 

de ofício expedido pelo Juiz Substituto, em substituição legal perante a 1ª 

Vara local, por meio do qual noticia que o candidato Wesley Otávio Garai 

Cortez, próximo da lista do edital 3/2017 a ser credenciado por esta 

Diretoria, apresenta conduta incompatível com a exigida elo Poder 

Judiciário, posto haver sido recentemente desligado de idêntico programa 

de estágio em razão de abandono das funções, bem como por figurar 

como suposto ofensor em dois procedimentos relacionados a crimes 

envolvendo violência contra mulher nesta Comarca, além de estar em 

período de prova de suspensão condicional de processo que tramita em 

Barra do Garças. É o relatório. Fundamento e decido. Nos termos da 

Resolução n. 008/2011/ PRES/TP, artigo 24, alínea g, o Tribunal de Justiça, 

por ato administrativo unilateral, declarará resolvido o estágio, se 

configurada uma das seguintes hipóteses: ... "conduta incompatível com a 

exigida pelo Poder Judiciário". A documentação anexada ao ofício em 

referência comprova que, a menos de um ano, o candidato em questão foi 

contratado e logo após descredenciado por não haver demonstrado 

compromisso com as atribuições que lhe foram confiadas. Submetido a 
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novo processo seletivo, obteve aprovação em terceiro lugar, contudo, 

sendo o juiz oficiante responsável pela Vara de Violência Doméstica, 

identificou o candidato como um dos ofensores de mais de um processo 

em tramitação perante aquele juízo, o que revela incompatibilidade do 

credenciamento, posto que a vaga atualmente existente destina-se 

justamente a auxiliar o juiz da 1ª Vara local. Some-se a tanto o fato do 

magistrado em questão ser titular de Campinápolis, deslocando-se a Nova 

Xavantina uma vez por semana, ocasiões em que permanece no gabinete 

às quintas e sextas, o que deixaria o candidato em questão sem a 

necessária supervisão diante das circunstâncias peculiares que o 

cercam. Deste modo, em razão dos fatos acima exposto configurarem 

conduta incompatível com aquela almejada pelo Poder Judiciário, deixo de 

convocar tal candidato, excluindo-o do processo seletivo em questão e 

determinando a convocação da próxima candidata classificada e habilitada 

a preencher a vaga atualmente existente para estágio de nível superior. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente 

por Luciene Kelly Marciano Roos em 15/02/2018. 

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 90863 Nr: 3148-10.2017.811.0012

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CR DA SILVEIRA - ME, CARLOS RONI DA SILVEIRA, 

FABIANA KOJO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para apresentação da impugnação a 

contestação de ref.47, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 92578 Nr: 4071-36.2017.811.0012

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CR DA SILVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para apresentação da impugnação a 

contestação de ref.32, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 3864 Nr: 21-51.1986.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE EUVALDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13.217-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT

 Vistos.

O prazo de suspensão formulado em fl. 227 escoou independentemente 

de apreciação do pedido.

Destarte, intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeira o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 65338 Nr: 754-35.2014.811.0012

 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: ERLY DONIZETE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos do juízo “ad quem”, intime-se a parte autora para 

que, o prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67509 Nr: 2435-40.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ANDRÉ MULLER, ESPOLIO DE IVO 

JOSÉ MULLER, MARCO AURELIO MULLER, JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO TAKATSUKA - 

OAB:43.638 SP

 Vistos.

Antes de apreciar a objeção de não executividade oposta, intime-se o 

causídico peticionário de fls. 120/121 para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acoste ao feito instrumento procuratório a si outorgado, sob pena de 

tornar-se sem efeito a objurgatória.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15909 Nr: 286-82.1988.811.0012

 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 ALVES PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUVALDO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIÃO 

CARLOS TOLEDO, para devolução dos autos nº 286-82.1988.811.0012, 

Protocolo 15909, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72660 Nr: 1836-67.2015.811.0012

 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: RICARDO DE BABO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAES MINERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Henrique Santoro 

- OAB:340064

 Ante o exposto, decido:I) Rejeito a preliminar de litispendência.II) Acolho a 

impugnação ao valor da causa e, em consequência, determino a intimação 

da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

atribuindo à causa o valor correspondente aos imóveis objetos do feito e, 

no mesmo prazo, promova o recolhimento das custas inicias e despesas 

de ingresso complementares, sob pena de cancelamento da distribuição 

(art. 293 c/c art. 290, ambos do CPC).III) Decorrido o prazo acima, com ou 

sem manifestação, conclusos para as providências cabíveis.VI) 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 100363 Nr: 678-69.2018.811.0012
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 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANADIR CÂNDIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MANUEL DA SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, indicando o endereço em que o requerido pode ser encontrado ou 

justificando a impossibilidade de fazê-lo, tendo em vista que a mera 

informação de que este se encontra em lugar incerto ou não sabido não é 

bastante para o deferimento da citação editalícia.

Saliente-se que o descumprimento da ordem importará indeferimento da 

petiçao inicial (art. 319, II c/c 321, p.u., ambos 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.: 68266 Nr: 2952-45.2014.811.0012

 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: EXPEDITA ISABEL SOUSA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174, EMILIA BORGES DE SA - OAB:22.134-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a data em que a audiência marcada anteriormente 

cairá no feriado nacional, redesigno a audiência para o dia 07 de junho de 

2018, às 13h00min (horário de Cuiabá - MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77287 Nr: 630-81.2016.811.0012

 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: LUIZA HELENA FILHA DE OLIVEIRA, JOÃO MARIANO 

FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado na petição de ref. 50.

Expeça-se novo alvará, tal como requestado na petição retromencionada.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 85733 Nr: 4898-81.2016.811.0012

 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: RODOLFO & RODOLFO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SOARES PEREIRA VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o decurso do prazo da decisão de ref. 35, que suspendeu o feito 

pelo prazo de 6 (seis) meses, o qual já decorrera, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe ao juízo acerca da quitação, 

ou não, pelo requerido, do acordo firmado em ref. 33.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78014 Nr: 879-32.2016.811.0012

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM TAVARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853-A MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a embargada/requerente para, querendo, no prazo de 5 (cinco) 

dias – art. 1.023, §2º, CPC -, manifestar-se sobre os embargos de 

declaração de ref. 81.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37120 Nr: 679-98.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO ARAGUAIA - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO CESAR TOLOTTI, DEOLINDO 

TOLOTTI, ITELMAR LUIZ POSTAL, LEANDRO TOLOTTI, ADILSON PIRES 

SALOMÃO, CLEMIR DOMINGOS TOLOTTI, ALCIDES JOSÉ BERTUOL, 

RODINEY ALEXANDRO TIETE BREITENBACH, FLAVIA REGINA 

GONÇALVES REIS, JULIANA RIOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO - OAB:, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT

 Vistos.

Retifique-se na capa dos autos e no Sistema Apolo: 1) a exclusão do 

executado Deolindo Tolloti, consoante decisão de fl. 153; 2) o causídico da 

executada Flávia Regina Gonçalves Reis; 3) o patrono do exequente 

indicado em fl. 185.

Sem prejuízo, defiro: a) o levantamento do valor constrito em fls. 166/170, 

tendo em vista que o patrono dos executados (fl. 182) tomou ciência da 

constrição efetuada, por meio de vista dos autos em 19/04/2017 (os quais 

somente foram devolvidos em 22/06/2017) – consoante consulta ao 

Sistema Apolo -, e quedou-se inerte; b) a baixa da averbação premonitória 

efetuada na matrícula nº 838, conforme requestado em fl. 186; c) 

expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens descritos em fls. 

189vº/190, com cuja diligência arcará o exequente.

Com o cumprimento das providências acima, bem como a juntada do 

mandado devidamente cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 64867 Nr: 340-37.2014.811.0012

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON APARECIDO PAZETTO, A. P. 

FRANCISCON, AUTO PEÇAS ARAGUAIA LTDA, BRISAN ESTRUTURAS 

METALICAS LTDA, DROGARIA LB LTDA, EMBALAGENS XAVANTINA 

LTDA, TORNEADORA HP LTDA ME, M. F. GOMES & CIA LTDA - ME, S. T. 

DA SILVA & CIA LTDA - ME MADEREIRA MATO GROSSO, SEGATE & 

GALVÃO LTDA - ME, HEROTIDES PATRICIO DO CARMO JUNIOR, 

FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO - ME, NEURI IRINEU ZUFFO E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT, HELTON CARLOS DE MEDEIROS FILHO - 
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OAB:11658/MT, KATRICE PEREIRA DA SILVA - OAB:9641-B/MT, 

SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB:13.217-MT, SERGIO TSUTOMU 

YAMAMOTO JUNIOR - OAB:15215/MT

 Diante do exposto, julgo antecipadamente parcialmente o mérito, a fim de 

reconhecer a PRESCRIÇÃO em relação às sanções descritas no art. 12, I 

e III, da Lei 8.429/92, nos termos do art. 23, I, da Lei 8429/92; com a única 

ressalva da possibilidade ainda da aplicação da sanção de 

RESSARCIMENTO DO DANO.Nesse norte, em relação à matéria do 

ressarcimento do dano, determino a SUSPENSÃO do processo, até o 

deslinde do RE 852475 ou ulterior determinação do Supremo Tribunal 

Federal.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 70386 Nr: 884-88.2015.811.0012

 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 PEREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação à execução nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos 

apresentados pelo exequente na referência 58; valor principal: R$ 

4.577,14 (quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e catorze 

centavos); honorários advocatícios: R$ 425,65 (quatrocentos e vinte e 

cinco reais e sessenta e cinco centavos); os quais deverão ser acrescido 

da multa no valor de R$ 4.577,14 (quatro mil, quinhentos e setenta e sete 

reais e catorze centavos).Isento o executado, Instituto Nacional do Seguro 

Social-INSS, do pagamento das custas, na forma da pela Lei Estadual n. 

7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno o impugnado ao pagamento de 

70% das custas, no entanto SUSPENDO a exigibilidade.Diante da 

sucumbência recíproca, condeno impugnante e impugnado ao pagamento 

dos honorários advocatícios, na proporção de 30% e 70%, 

respectivamente, os quais arbitro em 10% (dez por cento) de R$ 

12.222,86 (doze mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis 

centavos), nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; entretanto, SUSPENDO a 

exigibilidade, em relação ao impugnado com fulcro no art. 98, §3°, do CPC. 

Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, de forma 

individualizada ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99800 Nr: 363-41.2018.811.0012

 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: GABRIELA RADIN DE OLIVEIRA, MARDOQUEIBI 

MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLIDA DE JESUS SILVA - 

OAB:19006/O

 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 cas e findos os deveres do casamento, voltando 

a requerente a assinar seu nome de solteira: Gabriela Radin;

b) fixar a guarda unilateral da filha em comum para a requerente Gabriela 

Radin;

c) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente Mardoqueibi 

Martins de Oliveira, em favor da filhna, o montante de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$ 477,00 

(quatrocentos e setenta e sete 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;

d) fixar o direito de visitas conforme item 4 da exordial (fls. 02/03).

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.: 76242 Nr: 177-86.2016.811.0012

 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: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às providências.

Defiro o requerimento de folhas retro formulado pela parte autora.

Na data de hoje, foi inserida a restrição solicitada através do sítio do 

RENAJUD, conforme documento anexo.

Intime-se a parte autora a manifestar nos presentes autos, requerendo o 

que for de direito, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89359 Nr: 2242-20.2017.811.0012

 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: SIDNEY FRAGUAS JUNIOR, EMILIANA IMACULADA 

VOLPE FRAGUAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ref. 18: indefiro o pedido.

Contrariamente às alegações expostas em petição, para a purgação da 

mora a parte deverá evidenciar o cumprimento das obrigações contratuais 

relativas aos encargos vencidos e não pagos até a presente data, 

posteriores ao período restrito à mora, e não somente do período relativo 

ao documento juntado na inicial, que se refere às prestações vencidas e 

não pagas até 10/03/2016, para que haja regularização da situação como 

um todo, o autor deve provar que as parcelas posteriores ao período da 

mora se encontram atualmente adimplidas.

Verifica-se que a parte autora não juntou documento hábil a evidenciar a 

quitação das parcelas vencidas em dezembro de 2015 até a presente 

data, motivo pelo qual deverá efetuar o depósito judicial do valor total de 

R$ 111.947,94 (período referente a dezembro de 2015 a janeiro de 2018).

Vislumbro que a decisão de ref. 14 mencionou equivocadamente o valor 

de R$ 128.807,23, motivo pelo qual CORRIJO, de ofício, o valor 

mencionado, a fim de intimar a parte autora para purgar a mora e depositar 

judicialmente o valor de R$ R$ 111.947,94 (cento e onze mil, novecentos e 

quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), em cinco dias, sob 
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pena de REVOGAÇÃO DA LIMINAR.

No mais, permanecem inalteradas as demais disposições da decisão de 

ref. 14.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89573 Nr: 2377-32.2017.811.0012

 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: POLLYANNE APARECIDA RODRIGUES DE PAULA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO ANTUNES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE NUNES 

GOMES - OAB:34870

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade da contestação e cadastre-se o advogado 

da parte para recebimento das devidas intimações, caso ainda não tenha 

sido feito.

Após, intime-se a parte autora para impugnar a contestação em quinze 

dias.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, todos do Código de 

Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, especifiquem 

as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato controvertido se 

destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94959 Nr: 5468-33.2017.811.0012

 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: WALMIR CASTELO BRANCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO OLÉ CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18.314-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Feita estas considerações e depois de detida análise dos autos, 

concluo serem verossímeis os fatos narrados pelo autor, isto porque a 

propositura da presente ação se deu logo após a negativação objeto da 

lide, conferindo credibilidade às sustentações.Sendo possivelmente ilegais 

as cobranças, por óbvio suas manutenções acarretarão prejuízos ao 

autor. Por outro lado, em caso de desprovimento da pretensão inaugural, 

poderá o requerido voltar a receber seu crédito por meio de desconto em 

folha de pagmento, inexistindo perigo de irreversibilidade da presente 

medida.Desta feita, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela de 

urgência, por entender presentes os requisitos legais, fazendo-o para o 

fim de determinar ao banco réu que providencie o levantamento das 

restrições feitas em nome do autor quanto a dívida objeto da presetne 

ação.Inverto o ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inciso VIII, do 

CDC.Intime-se o banco requerido para, no prazo da contestação, 

apresentar o contrato de n. 74883021, no valor de R$ 46.461,84.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 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 art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhados de 

seus respectivos advogados..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96921 Nr: 6786-51.2017.811.0012

 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: MANOEL CARDOSO DOS SANTOS, CAETANO 

CARDOSO DOS SANTOS, ESPOLIO DE PAULO CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDES FERREIRA LIMA, RAIMUNDO 

FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7402/MT

 Vistos.

Analisados os autos, mantenho a decisão recorrida por seus próprios 

fundamentos.

Ref. 53: intime-se a parte autora para impugnação em quinze dias.

Ref. 59: intime-se a parte ré para manifestação em quinze dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75631 Nr: 3194-67.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS DE A. NASCIMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 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.: 78688 Nr: 1147-86.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R Z M Confecções Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DA SILVA E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:34.718/PR

 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.
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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.: 89573 Nr: 2377-32.2017.811.0012

 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: POLLYANNE APARECIDA RODRIGUES DE PAULA 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO ANTUNES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE NUNES 

GOMES - OAB:34870

 Intimação da parte Autora para impugnar a constestação apresentada 

(Ref. 51/53), no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89641 Nr: 2428-43.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILER COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Keury Martins 

da Silva e Thyarllys Henrique Martins da Silva, menores impúberes, neste 

ato representados por sua genitora Keiler Costa da Silva, em face do 

Edivaldo Martins dos Santos, todos qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 01/11.

Intimada para dar prosseguimento ao feito à parte autora informou 

desinteresse na presente ação, requerendo a extinção do processo sem 

resolução do mérito (ref. 29).

 À ref. 32 o MP pugnou pela extinção do feito sem resolução de mérito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsados os autos, verifico que a parte autora abandonou/desistiu da 

causa, conforme petição de ref. 29.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que, atenta às disposições do art. 85 do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, salvo se a parte 

for beneficiaria da gratuidade ou isenta.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98006 Nr: 7391-94.2017.811.0012

 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: EDNA MARIA DE SOUSA RIBEIRO, VERGÍLIO RIBEIRO 

DA SILVA

 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, 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 cas e findos os deveres do casamento;

b) partilhar os bens em comum do casal na forma acordada no item 02 da 

petição de fls. 02/03;

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.: 98347 Nr: 7548-67.2017.811.0012

 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: KARLA LOPES RIBEIRO, ADRIANO DIAS 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 a dissolução da união estáv e findos seus deveres;

b) partilhar os bens em comum do casal na forma acordada no item 2 da 

petição de fl. 12;

c) fixar a guarda unilateral dos filhos em comum para a requerente Karla 

Lopes Ribeiro;

d) fixar a obrigação alimentar a ser suportada pelo requerente Adriano 

Dias de Souza, em favor dos filhos, o montante de 32,02% (trinta e dois 

vírgula dois por cento) do salário mínimo vigente, que hoje equivale a R$ 

300,00 (trezentos 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;

e) fixar o direito de visitas conforme item 3 da exordial (fls. 12/13).

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, 
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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.: 99258 Nr: 20-45.2018.811.0012

 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: JORGE SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR SEVERINO, CLEUNIR GODOY, CAIO 

AUGUSTO DA GRAVA FRARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE SEVERINO - OAB:19052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da justiça 

gratuita.Intime-se a parte autora para promover o recolhimento das custas 

iniciais, podendo solicitar seu parcelamento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição.Após, tornem conclusos, com 

urgência, para apreciação da tutela de urgência pleiteada.Às 

providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100218 Nr: 606-82.2018.811.0012

 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: JOSIAS DE MORAES PRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado, SECRETARIA DE 

ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO VALERIANO DOS 

PASSOS - OAB:2895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após detida análise dos autos, verifico que o presente feito trata de 

pedido principal da ação anteriormente ajuizada sob Código 98136, em 

trâmite perante este juízo.

Nos moldes do art. 308 do Código de Processo Civil: “Efetivada a tutela 

cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 

30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que 

deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de 

novas custas processuais.”

Assim, DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito, uma 

vez que deveria ter sido protocolizado como mera petição interlocutória 

junto aos autos de Código 98136, e não de forma apensada.

O pedido de tutela de urgência já foi apreciado nos autos de Código como 

tutela cautelar em caráter antecedente.

TRASLADE-SE cópia da inicial, dos documentos que a instruem e da 

presente decisão para os autos de Código 98136, certificando-se, naquele 

feito, a tempestividade da apresentação do pedido principal.

Após, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38980 Nr: 2524-68.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZILDA GUIMARÃES ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40348 Nr: 1027-82.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCRIA COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON CLÉBER LOPES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON BERNARDO DE SOUSA - 

OAB:10185/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66665 Nr: 1766-84.2014.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PODP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64110 Nr: 2849-72.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 
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defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61458 Nr: 2562-46.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K. C. DE QUEIROZ FERREIRA MUNHOZ, 

KATIANE CONSOLAÇÃO DE QUEIROZ PEREIRA MUNHOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66880 Nr: 1944-33.2014.811.0012

 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): JEAN CARLOS DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 16720 Nr: 2151-47.2005.811.0012

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFTETL, IADSP, LAAF, MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VILELA GIOMETTI - 

OAB:10.911-B/MT

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61467 Nr: 2571-08.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARJUÁ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, JUAREZ DE JESUS TABORDA DOS SANTOS, ROSE MARDEGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64112 Nr: 2851-42.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35626 Nr: 1699-61.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARCHIÓ & CIA LTDA, CLAUDIO 

MARCHIÓ, GILTON DE OLIVEIRA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36809 Nr: 367-25.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCRDA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDO, VJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 30999 Nr: 1491-14.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIRO MENDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De fato, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui convênios 

firmados com outros órgãos da Administração para busca de informações 

relativas à pessoa e aos bens do(s) réu(s)/executado(s), razão pela qual 

defiro o pedido da parte autora/credora, devendo a consulta ser realizada 

por meio do sistema INFOJUD, em gabinete.

Determino a juntada aos autos das Informações da Receita Federal.

Caso sejam juntadas informações econômico-financeiras da parte, 

PROCESSE-SE EM SEGREDO DE JUSTIÇA, nos moldes do art. 477, da 

CNGC/MT.

Sendo juntada apenas informação de endereço do contribuinte, não há 

necessidade de tramitação em segredo de justiça (Art. 477, §1º, da 

CNGC/MT).

Com a resposta nos autos, manifeste-se a parte autora/credora em 15 

(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61882 Nr: 381-38.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOIZ BARONAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000047-45.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO CELEIRO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ETERNO MARTINS DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000047-45.2017.8.11.0012 REQUERENTE: SUPERMERCADO 

CELEIRO LTDA REQUERIDO: DIVINO ETERNO MARTINS DE MELO Vistos. 

Com base no enunciado 135 do Fonaje, fica a parte autora intimada a 

comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, sua qualificação tributária 

atualizada, comprovando seu enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, providência necessária para garantir-lhe o 

direito de atuar no polo ativo da presente ação. Deverá ser intimada para, 

no mesmo prazo, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por 

inércia. Intimem-se. Nova Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010080-43.2015.8.11.0012
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE KAFER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM NOME DE 

ROBERTO M. BRETASS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISDETE DE OLIVEIRA SILVEIRA OAB - DF0026705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010080-43.2015.8.11.0012 EXEQUENTE: PAULO JOSE KAFER 

EXECUTADO: BOX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM 

NOME DE ROBERTO M. BRETASS Vistos. ID 11088653: intime-se a parte 

exequente para esclarecer a este juízo se a parte executada é empresário 

individual, juntando documento comprobatório, ou se pretende a 

desconsideração de personalidade jurídica, com a inclusão do sócio no 

polo passivo da presente ação. Caso pretenda a desconsideração, a 

parte exequente deverá demonstrar que foram preenchidos os requisitos 

legais para tanto. Concedo o prazo de dez dias para manifestação. Às 

providências. Nova Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2018. Luciene Kelly 

Marciano Roos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-30.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BELISIO ALVES DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 03 de abril 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, 15 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA AV. RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 - 

TELEFONE: (66) 34381243 1000241-45.2017.8.11.0012 REQUERENTE: 

DAVID SANTOS RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. C E R 

T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Tendo em vista o erro material constante da Certidão de 

id. 11724272, especificamente quanto à data da audiência, retifico-a 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 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, 15 de fevereiro de 2018. Altair Gonçalves Junior 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-15.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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 09h40min – 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, 15 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-15.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(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 09h40min – 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, 15 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-29.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FERNANDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 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, 15 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-29.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE FERNANDES DA COSTA (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 SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 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, 15 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-14.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PINTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR ARAUJO DE SOUZA (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 04 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, 15 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-49.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SUPER CAMPEAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VIEIRA BORGES 85607754120 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 8010336-49.2016.8.11.0012 REQUERENTE: SUPERMERCADO 

SUPER CAMPEAO LTDA - ME REQUERIDO: MARCOS VIEIRA BORGES 

85607754120 Vistos. Intime-se a parte autora para manifestar sobre a 

petição de ID 7966238 e documentos, no prazo de 10 (dez) dias. Às 

providências. Nova Xavantina/MT, 26 de julho de 2017. LUCIENE KELLY 

MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO 7966238

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-49.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO SUPER CAMPEAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VIEIRA BORGES 85607754120 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI OAB - MT0022960A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Reclamante para que se manifeste quanto 

à Petição de id. 11634354. Nova Xavantina, 15 de fevereiro de 2018. Altair 

Gonçalves Junior Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000019-77.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR OAB - MT0015215A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA - JUIZADO ESPECIAL Vistos. Compulsados os autos, 

constato que a parte executada foi intimada para, querendo, opor 

embargos ou impugnar a execução, contudo, quedou-se inerte. Pois bem, 

considerando-se a inexistência de embargos/impugnação, homologo o 

cálculo apresentado na inicial e determino a expedição de ofício 

requisitório do pagamento (RPV - requisição de pequeno valor) e/ou 

Precatório, no valor apresentado. Advirto ao Cartório que a expedição de 

RPV ou Precatório deverá ser feito nos moldes do provimento n. 11/2017 

do TJMT e art. 534, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil: I - 

expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa 

de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de 

obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente. Depois de informado o 

pagamento, expeça(m)-se o(s) necessário(s) alvará(s) para levantamento 

da quantia depositada. Após, nada sendo requerido, volvam-me conclusos 

para prolação de sentença de quitação do débito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010189-23.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA MACHADO (REQUERENTE)
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FABIANO DE SANTANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO TOYAMA FALEIRO OAB - MT0019014A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010189-23.2016.8.11.0012 REQUERENTE: SAMARA MACHADO, 

FABIANO DE SANTANA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. ID 11372342: defiro o pedido formulado pela parte autora, eis que a 

causídica possui poderes específicos para receber e dar quitação, 

conforme procuração juntada nos autos. Expeça-se alvará em favor da 

parte autora, para levantamento das quantias que permanecem vinculadas 

ao presente feito, conforme solicitado em petição. Após, nada mais sendo 

requerido, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Nova Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2018. LUCIENE 

KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO 11372342

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-64.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

STELA ALDEBARAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA PRESTES OAB - MT0020354A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010098-64.2015.8.11.0012 REQUERENTE: STELA ALDEBARAM 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cumprida voluntariamente a obrigação 

imposta em sentença, expeça-se alvará para levantamento da quantia 

depositada e seus acréscimos legais, em favor da parte autora, conforme 

solicitado em petição. O autorizado deverá possuir poderes para a prática 

do ato. Nada mais sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor 

e arquivem-se os autos. Nova Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2018. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010061-03.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LAINE CASSIA FERNANDES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010061-03.2016.8.11.0012 EXEQUENTE: LAINE CASSIA FERNANDES 

BARBOSA EXECUTADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Há 

de terminação jud ic ia l  para  levantamento  dos  va lo res 

bloqueados/penhorados, e seus acréscimos legais, em favor da parte 

exequente (ID 9575081), uma vez que a parte executada, devidamente 

intimada, não impugnou a penhora realizada, no valor de R$ 7.618,91. Com 

relação ao depósito certificado em ID 9280529, no valor de R$ 6.260,81, e 

seus acréscimos legais, considerando que referida quantia excede a 

execução pleiteada, DETERMINO a restituição do valor à executada, 

mediante a expedição de alvará, a ser depositada em conta bancária a ser 

informada pela parte. O autorizado deverá possuir poderes específicos 

para o ato. CUMPRA-SE. Expeça=se o necessário. Intimem-se. Nada mais 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas. Nova 

Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010199-72.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

HERONIDES SILVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

JESSE CANDINI OAB - MT0008036A (ADVOGADO)

Raphael Naves Dias OAB - MT0014847A-N (ADVOGADO)

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Matheus Lourenço Rodrigues da Cunha OAB - MT0014170A-N 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Numero do Processo: 

8010199-72.2013.8.11.0012 REQUERENTE: HERONIDES SILVEIRA JUNIOR 

REQUERIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE 

AUTOMOVEIS Vistos. Extrai-se dos autos que a parte ré Volkswagen 

efetuou o depósito integral da condenação contida em sentença, no valor 

de R$ 1.371,26 (ID 10132627). Em ID 11118375, a ré Saga efetuou o 

depósito de sua parte da condenação, ou seja, R$ 701,12. Intimada, a ré 

Volkswagen requereu a restituição do valor depositado por ela a mais no 

ID 10132627, no montante de R$ 670, 14. A parte autora, intimada, pugnou 

pela expedição de alvará em seu favor, do valor depositado integralmente 

pela ré Volkswagen e a expedição de alvará em favor da ré Volkswagen, 

dos valores depositados pela ré Saga. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Verifico que foi cumprida 

voluntariamente a obrigação imposta em sentença pelas requeridas. A ré 

Volkswagen efetuou depósito de valor superior a sua condenação, motivo 

pelo qual deve ser restituída dos valores depositados a mais. Desta forma, 

defiro o pedido de ID 11189348 e determino a expedição de alvará, em 

favor da ré Volkswagen, no valor de R$ 670,14 e seus acréscimos legais. 

Determino a expedição de alvará em favor da parte autora, para 

levantamento do valor depositado em ID 11118375, qual seja, R$ 701,12, e 

seus acréscimos legais, bem como o remanescente depositado em ID 

10132627, no montante de R$ 701,12 e seus acréscimos legais. Os 

valores serão transferidos mediante alvará para conta bancária informada 

pelas partes. O autorizado deverá possuir poderes para a prática do ato. 

Após o decurso do prazo legal, expeça-se o necessário. Nada mais 

sendo requerido, dê-se baixa no Cartório do Distribuidor e arquivem-se os 

autos. Intimem-se. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 05 de fevereiro de 

2018. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85241 Nr: 94-03.2018.811.0044

 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
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 PARTE AUTORA: Fernanda Jacinto da Silva Marques dos Santos, WDMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/05/2018 às 

14:00 horas.

Nos termos do artigo 357, §4°, do Código de Processo Civil, as partes 

devem apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias ou 

trazê-las independente de intimação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 457 Nr: 945-14.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Siqueira & Cia Ltda, Jaime Dias Pereira 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladell i  - 

OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente à fl. 250.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57520 Nr: 2777-52.2014.811.0044

 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: Francisco Xavier Ferreira, Benedita Xavier de Matos 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas de Matos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):AUSENTES E DESCONHECIDOS

Nome e cargo do digitador:Lauriane Izabele Alves de Oliveira, estagiária de 

Direito.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos, etc.

Diante do ofício de fls. 28, nomeio a Dra. Simone Dionísio da Silva, inscrita 

no CRM/MT nº. 8.755, para exame médico do interditando, que prestará o 

encargo que lhe foi cometido independentemente de termo compromisso e 

entregará o laudo pericial, em 30 (trinta) dias (CPC, art. 753).

Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado, a serem suportados pelo Estado 

de Mato Grosso, haja vista a gratuidade da justiça.

No mais, prossiga no cumprimento da decisão de fls. 14/15.

Intime-se e se cumpra.

Paranatinga/MT, 14 de setembro de 2016.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 64675 Nr: 2642-06.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda, Olímpio José 

Ferreira Neto, Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107.414/SP, Maria Lucilia Gomes - OAB:7623-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fl. 44, uma vez que compete a própria parte informar o 

atual endereço do executado.

Intime-se para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71647 Nr: 2277-15.2016.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson Pereira dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Galvão de Sena, Elysson Galvão 

Suzuki Filipin de Sena, Lucio Altamir de Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlézio Moreira da Silva - 

OAB:14.277, Elysson Galvão Suzuki Filipin de Sena - OAB:13.997/MT, 

Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT

 Vistos.

Especifiquem as provas que pretendem produzir em 15 (quinze) dias, ou 

requerer julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83280 Nr: 3897-28.2017.811.0044

 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: Tairone Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte /MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84 Nr: 343-23.1996.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mary Lucia Antonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Mary Lúcia Antonello - OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Christiani Urbano - 

OAB:6.411, Jocildo Andrade de Medeiros - OAB:6.684-B/MT, 

Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-A/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção da ação.

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4367 Nr: 531-11.1999.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mary Lucia Antonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Dias Pereira, Ivane de Campos Mello 
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Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT, Mary Lúcia Antonello - OAB:59.905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aroldo Fernandes da Luz - 

OAB:9492, Flávio Alexandre Martins Bertin - OAB:5925, Gabriel 

Gaeta Aleixo - OAB:207681, Igor Xavier Armenio Pereira - 

OAB:38607, Michelle Dayrell Lanna - OAB:8089-MT, Nilsara de Lima 

Batista - OAB:7794

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação 

(NCPC, art. 485, §1º).

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23376 Nr: 2155-80.2008.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gomes de Matos, Alvina Domingas do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lili Amélia Dória da Silva, Ignes Pazinato, Ledi 

João Passinato, Sandra Maria Ortiz Passinato, Sueli de Andrade, Eliane 

Terezinha Passinato dos Santos, Olavo Pedro Passinato, Isolda Sohafer 

Passinato, Ledo José Passinato, Cristina de Fátima Passinato, Paulinho 

José Passinato, Paulo Leoncio Amorim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de oitiva da testemunha Haille Leal.

Na oportunidade, fixo nesta oportunidade 01 URH pelos serviços 

prestados pela Advogada Michelle Campos Dalla Nora.

Tendo em vista as informações tanto do autor quanto das testemunhas da 

venda da coisa litigiosa, dê-se vista a Defensoria Pública para no prazo de 

10 dias sobre eventual sucessão processual, bem como se manifestar 

acerca das testemunhas Adil Siqueira da Silva e Sidney Fernandes Lima.

Após, dê-se vista a Curadoria do réu em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80015 Nr: 2218-90.2017.811.0044

 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: Simone Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 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.: 83210 Nr: 3865-23.2017.811.0044

 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: Solange Renostro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-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.: 83719 Nr: 4103-42.2017.811.0044

 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: Ramins Tserewawa'Awe Tsaemowa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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.: 83743 Nr: 4123-33.2017.811.0044

 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: Rogério Tserenhitiru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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.: 83832 Nr: 4161-45.2017.811.0044

 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: Aparecida Miranda do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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.: 51291 Nr: 484-46.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanilza Maria Maciel Comercio ME, Evanilza 

Maria Maciel, Jurandir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção da ação (NCPC, 

art. 485, §1º).

Após, façam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61858 Nr: 1403-64.2015.811.0044

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 509 de 723



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Paula Amorim

 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 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70689 Nr: 1873-61.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlon Felix Mundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE 

- OAB:14383/B

 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.: 71072 Nr: 2034-71.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma de Lima

 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 

recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78056 Nr: 1281-80.2017.811.0044

 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: Benedita Barbosa Segate

 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.: 80118 Nr: 2276-93.2017.811.0044

 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: GdMS, Sheila Rodrigues de Matos

 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.: 81124 Nr: 2810-37.2017.811.0044

 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: Antonio Batista da Silva

 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.: 81621 Nr: 3097-97.2017.811.0044

 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: Junio Cesar Pereira Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Welton Esteves - OAB:11924/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.: 82234 Nr: 3441-78.2017.811.0044

 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: Hilária Ana Schaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 83205 Nr: 3860-98.2017.811.0044

 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: Solange Renostro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83208 Nr: 3863-53.2017.811.0044

 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: Elizabeth Aparecida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-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.: 83731 Nr: 4113-86.2017.811.0044

 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: Amaldo Rairewari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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.: 83733 Nr: 4115-56.2017.811.0044

 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: Robison Tserewaho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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.: 83747 Nr: 4127-70.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emiliano Rumori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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.: 83749 Nr: 4129-40.2017.811.0044

 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: Argemiro Tsa Abdi Wawemra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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.: 85764 Nr: 376-41.2018.811.0044

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Rogério de Morais Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigorífico Marfrig Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO - 

OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos moldes do artigo 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 05 (cinco) dias, nos termos do art. 398 do CPC, 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 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20056 Nr: 1520-36.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Dutra Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A/MT, Irineu Marcelo - OAB:8583-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Cezar Moreno 

Pessoa - Procurador do INSS - OAB:3920-MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de titulo judicial ajuizada por Eva Dutra 

Leite em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Intimada, a parte executada apresentou impugnação alegando excesso de 

execução (fls. 178/181).

Posteriormente, instada a manifestar, a parte exequente concordou com 

os valores apresentados pelo impugnante (fls. 184).

Assim, acolho a impugnação de fls. 178/181, para o fim de HOMOLOGAR 

o cálculo apresentado pelo executado para que surta os efeitos jurídicos 

legais, e determino a expedição de RPV no valor do mesmo, o qual deverá 

ser disponibilizado em favor do exequente, em 60 dias, sob pena de 

sequestro, a teor do que dispõem o art. 87 do ADCT e art. 2º, § 3º da 

Resolução n. 438/05 do Conselho da Justiça Federal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83829 Nr: 4158-90.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Tserewaiho Werehite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/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 Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 14203 Nr: 656-66.2005.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dércio Stuch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Josué Corso Netto, Leonor da 

Conceição Vicente Corso, José Izidoro Corso, Maria Aparecida Corso 

Martins e Silva, João Batista Martins da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Batista de Oliveira - 

OAB:216288/SP, Luiz Carlos Aceti Junior - OAB:120058/SP, Osvaldo 

Nilton Rossatti - OAB:219614/SP

 Vistos, etc.

Intime-se a parte ré para que se manifeste acerca da petição de fls. 

323/324 e 330 dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retorne concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53328 Nr: 2525-83.2013.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Luiz Bertol, Joao Carlos Diel, Ivete 

Terezinha Triches Bertol, Silvana Aparecida Triches Diel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se o retorno da carta precatória expedida nos autos às fls. 75.

Quanto ao pedido de fls. 76, resta prejudicado, uma vez que a Sra. 

Gestora já se incumbiu de sua diligência, conforme se evola às fls. 75.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80633 Nr: 2548-87.2017.811.0044

 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: Marcos José da Silva Francolino, Rosangela Maria 

Moreira, MPMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de guarda ajuizada pela Defensoria Pública em favor dos 

interesses menor Marcos Paulo Francolino proposta por Marcos José da 

Silva Francolino face de Rosangela Maria Moreira.

Todavia, como se depreende do termo de audiência de conciliação de fls. 

24/26 dos autos, as partes transigiram amigavelmente, motivo pelo qual 

requerem a homologação do acordo e extinção do feito.

O acordo firmado entre as partes constitui-se título executivo extrajudicial, 

conforme dispõe o art. 784, II, do CPC, necessitando, porém, de 

homologação para operar como título executivo judicial.

Sendo assim, em atendimento ao art. 200, do CPC, homologo para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos a transação de fls. 24/26.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

nos termos do art. 487, III, do CPC, julgo extinto o presente feito, o que 

faço com resolução de mérito.

Isento de custas.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32647 Nr: 887-49.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anair Fernandes dos Santos

 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: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado para 

elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica Real 

Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC).

 Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários 

no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e quesitos 

apresentados pelas partes.

Com o recebimento da proposta dos honorários, intime-se a parte 

executada para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

tácita concordância.

 Havendo concordância, intime-se a parte executada, através de seu 

advogado, para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão.

Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o perito para que 

indique a conta bancária para transferência de 50% (cinqüenta por cento) 

da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, levantando-se o restante 

na conclusão da perícia.

Desde já, apresento os seguintes quesitos deste juízo:

01. Qual o valor devido a exequente, consoante a sentença e acordão 

proferidos nos autos. (fls. 74/79 e 125/131)

Fixo o prazo máximo para a entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos.

Entregue o Laudo Pericial, intime-se as partes para que entrem em contato 

com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

parágrafo primeiro, do CPC).

 As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos 

a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do 

laudo e de suas manifestações.

 Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 15 dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32626 Nr: 866-73.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leontina Peres Nogueira

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista a complexidade do cálculo a ser elaborado para 

elucidação do valor devido ao exequente, nomeio a pessoa jurídica Real 

Brasil Consultoria Ltda, (perito contábil) sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n.º 1856, sala 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, CEP n. 

78050-000, telefone n. 65 3052 7636, que servirá independentemente de 

compromisso (art. 466 NCPC).

Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão (artigo 421, § 1º, I e II do CPC).

 Após, intime-se o Sr. Perito para apresentação de proposta de honorários 

no prazo de 15 (quinze) dias, enviando-lhe cópia da petição inicial, 

contestação, sentença, acórdão, despacho da nomeação e quesitos 

apresentados pelas partes.

Com o recebimento da proposta dos honorários, intime-se a parte 

executada para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

tácita concordância.

 Havendo concordância, intime-se a parte executada, através de seu 

advogado, para efetuar o depósito dos honorários, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão.

Com o depósito dos honorários periciais, intime-se o perito para que 

indique a conta bancária para transferência de 50% (cinqüenta por cento) 

da verba, iniciando imediatamente os trabalhos, levantando-se o restante 

na conclusão da perícia.

Desde já, apresento os seguintes quesitos deste juízo:

01. Qual o valor devido a exequente, a sentença e acordão proferidos nos 

autos. (fls. 71/76 e 130/135)

Fixo o prazo máximo para a entrega do laudo pericial de 30 (trinta) dias a 

contar do início dos trabalhos.

Entregue o Laudo Pericial, intime-se as partes para que entrem em contato 

com os assistentes técnicos nomeados, os quais deverão oferecer seus 

pareceres em até 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (artigo 477, 

parágrafo primeiro, do CPC).

 As partes ficam responsáveis em informar aos seus assistentes técnicos 

a data do início dos trabalhos periciais, bem como o dia da entrega do 

laudo e de suas manifestações.

 Juntados aos autos os respectivos pareceres dos assistentes técnicos, 

as partes deverão ser intimadas para se manifestarem no prazo comum 

de 15 dias, sob pena de preclusão e, ao final, os autos deverão retornar 

conclusos para as determinações pertinentes.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50447 Nr: 1962-26.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odilo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fls. 141 

pelo prazo requerido.

II – Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66712 Nr: 324-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Botini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50248 Nr: 1775-18.2012.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo, Lucinete Maria da Silva Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:98.709SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 24391 Nr: 418-08.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neif Cavalcante Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou ofereça meios 

para o cumprimento, emitindo guia para seguinte localidade: Paranatinga - 

Zona Urbana.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23911 Nr: 2694-46.2008.811.0044

 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: Dimorvan Paim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zootec Indústria e Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte ré para manifestar acerca da petição 

de fls. 164/165.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65834 Nr: 3062-11.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONECIR ANTONIO MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto ao pedido de fl.94, resta prejudicado, uma vez que a parte 

exequente pede suspensão do processo com data anterior a essa 

análise.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos devendo requerer o que entender de direito, a 

fim de viabilizar prosseguimento do feito.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53434 Nr: 2634-97.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy de Moraes Rocha, José Francisco 

Teles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Quanto ao pedido de fl.96, resta prejudicado, uma vez que a parte 

exequente pede suspensão do processo com data anterior a essa 

análise.

Desta feita, intime-se a parte exequente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos devendo requerer o que entender de direito, a 

fim de viabilizar prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 2425-94.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kassileni Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Manoel Antonio de Rezende David - OAB:6078/MT

 Vistos etc.,

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29782 Nr: 223-52.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva dos Santos Epping

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos, etc.

Retifique-se a distribuição e autuação para constar o presente como 

cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para apresentar impugnação, em 30 (trinta) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 73578 Nr: 3013-33.2016.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSO, PAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Evangelista da Silva - 

OAB:20590/MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às 

fls. 49/50, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.Expeça-se carta precatório ao Juízo da 

Comarca de Comodoro, acompanhada do alvará soltura em face do 

executado, se por outro motivo não deva permanecer segregado Por sua 

vez, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil.Custas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, 

retornem os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.Paranatinga/MT, 23 de 

janeiro de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60275 Nr: 670-98.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elovi Barbosa Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT, Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte ré para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54990 Nr: 1009-91.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Rodrigues de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art.924, 

II, c/c art.925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução , o que 

faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publica-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32819 Nr: 1057-21.2012.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weugles Barbosa Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semusa- Serviço Municipal Autônomo de 

Saneamento Ambiental

 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 INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANA NUCCI 

ENSIDES, para devolução dos autos nº 1057-21.2012.811.0044, Protocolo 

32819, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 78049 Nr: 1274-88.2017.811.0044

 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: Antonio Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se as partes para se manifestarem, no interesse de outras provas 

em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50306 Nr: 1835-88.2012.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMO-M, Fabiane Marcondes Ody, Airton Luiz Ody

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdeci Ody

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Schavaren - 

OAB:9.701/MT, Elpidio Alves Filho - OAB:7.815-B/MT, Mendes Júnior 

Advogados Associados - OAB:1.497/PR, Nelson Pedroso Junior - 

OAB:11.266-B/MT, Odilon Mendes Júnior - OAB:21.135/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a cota ministerial de fls.259 e 259/v.

Nomeio o herdeiro Matheus Marcondes Ody como inventariante, devendo 

ser representado por sua genitora Fabiane Marcondes Ody, a qual deverá 

ser intimada para prestar compromisso em 05(cinco) dias e as primeiras 

declarações nos 20(vinte) dias subsequentes.

Nesta oportunidade, a requerente deverá trazer aos autos as certidões 

negativas de débito municipal, estadual e federal em nome do inventariado.

Citem-se, após, os interessados não representados, bem como a Fazenda 

Pública (CPC, art.626), manifestando-se sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadasrtro, em 15 (quinze) dias (CPC, 

art.629), ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados 

(CPC, art.634), manifestando-se expressamente.

Havendo concordância quanto às preliminares declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações, digam, em 15 

(quinze) dias (CPC, art.637).

Se concordes ao cálculo, digam, em 05(cinco) dias (CPC, art.638).

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 21090 Nr: 2547-54.2007.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelir Jose Reckziegel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Luiz Biondo de Souza 

- OAB:11.973/MT, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Vistos.

I – Tendo em vista o teor do ofício n. 01/2018/GAB/J-Aux, o qual determina 

o reexame da necessidade da manutenção do armamento em depósito 

judicial, da análise dos autos observo que a arma de fogo apreendida no 

presente feito ainda guarda interesse ao processo, uma vez que ainda 

não foi realizada a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, razão pela 

qual a mantenho no Setor de Depósito do Fórum.

II – Quanto a readequação do rol de testemunha, o Ministério Público 

readequou à fl. 128, bem assim a defesa em resposta à acusação 

requereu a exclusão de duas testemunhas que "parquet" havia arrolado e 

a inclusão de outra testemunha perfazendo o número legal de 08 (oito) 

testemunhas, desta forma declaro o rol de testemunha tanto da defesa 

quanto do Ministério Público adequados, nos termos do artigo 406, §2º, do 

Código de Processo Penal.

III – Após verificar a resposta à acusação apresentado pelo acusado 

observo que não é o caso de absolvição sumária, já que não se 

encontram presentes nenhuma das situações dos incisos I à IV do artigo 

397, do Código de Processo Penal.

Quanto as alegações de inépcia da inicial (ausência de enquadramento 

típico e das circunstâncias do fato criminoso) e da nulidade da ação penal 

pela ausência de requisitos legais quando da realização do exame de 

corpo de delito, constato que ambas se confundem com o mérito da 

demanda, devendo assim aguardar o deslinde da instrução processual 

para melhor esclarecimento dos fatos.

Ante o exposto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

21.5.2018, 13:30 horas.

 Int.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28953 Nr: 1950-80.2010.811.0044

 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: Aparecida Soares Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

requerimento administrativo exigido pela parte requerida às fls. 142/148.

Após, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 72430 Nr: 2583-81.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eulicio Martins Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 Vistos.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas.

Quanto a preliminar de inépcia da petição por não haver prova acerca do 

endereço de residência do autor, o que atrai a competência territorial, a 

mesma não prospera, já que há nos autos em especial os documentos de 

fls.30/32, elementos indicando seu endereço, motivo pela qual rejeito a 

preliminar.

As provas que pretendem produzir já foram indicadas.

Assim, declaro o feito saneado, bem como defiro a produção das provas 

solicitadas pela parte requerida, quais sejam, prova perícia grafotécnica, 

nomeio como perito judicial (perícia grafotécnica) a empresa Real Brasil 

Consultoria Ltda, na pessoa de seu responsável técnico, com endereço 

comercial à Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, sala 408, Bosque da 

Saúde, Cep 78.050.000, Cuiabá-MT, que será responsável pela condução 

e execução dos trabalhos periciais, que cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de 

compromisso, em 30 dias.

 Após, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias.

 Em seguida, tornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78515 Nr: 1524-24.2017.811.0044

 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: Crislaine de Souza Barreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Valandro - 

OAB:22749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se as partes para se manifestar no interesse de outras provas em 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20881 Nr: 2337-03.2007.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Sampaio de Almeida Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81520 Nr: 12092-70.2015.811.0044

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Dalmolin & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte contrária para que manifeste quanto à impugnação ao 

valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81520 Nr: 12092-70.2015.811.0044

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Cerrado - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. Dalmolin & Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 Vistos.

Apensem-se os autos aos embargos de terceiro sob o Código 62623.

Após, façam-me conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53979 Nr: 108-26.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta seus 

regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos moldes do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do acordo.

Remeta-se ao arquivo provisório

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50267 Nr: 1795-09.2012.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 Vistos.

 I) Inicialmente, traslade-se cópia da certidão informando o trânsito o 

julgado de fls. 615 para os autos principais de Cód. 32953, em apenso, 

renumerando as folhas daqueles autos, observando a ordem cronolôgica 

dos atos processuais.

II) No mais, ante o teor da certidão de fls. 615, informando o trânsito em 

julgado, bem como a certidão de fls. 617, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82887 Nr: 3729-26.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurico Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Certifique-se o decurso do prazo para recolhimento das custas e taxas 

judiciais pela parte requerente.

 Após, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 25675 Nr: 1711-13.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Mendicina Veterinária do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barônio & Barônio Ltda - EPP/ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 66, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, para apreciação do recurso interposto (fls. 57/61), com as 

nossas homenagens de estilo.

No mais, resta, por ora, prejudicada a análise do pedido de penhora on 

line, via Bacen Jud, de fls. 79.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 26128 Nr: 2150-24.2009.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Suzuki Beal - ME, Elizabeth Suzuki 
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Beal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 Vistos.

 Sobre a petição de fls. 211/214, diga a parte exequente, no prazo legal.

 Após, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50281 Nr: 1808-08.2012.811.0044

 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: Adilson Pereira da Silva Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú 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: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento de fls. 242/245.

Intime-se a parte adversa a fim de se manifestar do petitório de fl. 242/245.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85733 Nr: 364-27.2018.811.0044

 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: Rivanildo Casado de Oliveira, AKCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineradora Paracall Ltda, Aldrin Uhdre Novais, 

Lázaro Barbosa Sabino, Anderson Narcizo Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou 

pela concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ, bem como indicar sua profissão (artigo 319, inciso II, do 

CPC).

 Após, conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 458-72.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Florindo Pilhalarme, Jose Francisco Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arones da Cunha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, denota-se que o valor atribuído à causa encontra-se 

em dissonância do proveito econômico pretendido pelo requerente, motivo 

pelo qual, necessária se faz sua retificação.

No caso concreto, como se observa do contrato de compra e venda fls. 

42/44, o imóvel foi alienado pelo valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e 

quatrocentos reais), além da fração ideal de 342,82 hectares dada em 

pagamento pelo antigo proprietário, possuindo o imóvel uma área total de 

1.237 hectares, portanto, é evidente que o valor constante na petição 

inicial não condiz com o benefício almejado.

 Desta forma, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias emendar à 

inicial atribuindo valor correto a causa, bem como recolher as custas 

judiciais complementares, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento da distribuição.

 Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000202-49.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILENE RAQUEL DE CAMPOS CANEDO (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: 1000203-34.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI GOMES FELIPE CORDEIRO (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.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64781 Nr: 2000-67.2013.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASCIMENTO SILVA RODRIGUES GOMES LTDA - ME, 

JESSICA CARLA DE PAULA, JEFFERSON DE PAULA, WELLINGTON DE 

PAULA, CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código nº 64781

Vistos em correição.

NASCIMENTO SILVA RODRIGUES GOMES LTDA e OUTROS movem 

EMBARGOS A EXECUÇÃO em face de BANCO BRADESCO S/A.
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Processo suspenso em razão de ação revisional – Código nº 60892.

Considerando o julgamento da ação revisional, REVOGO a suspensão do 

feito.

Diante do exposto, DETERMINO:

I – Intimem-se as partes para se manifestarem sobre as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado do feito;

II – Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intimem-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.: 63888 Nr: 976-04.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASCIMENTO SILVA RODRIGUES GOMES 

LTDA - ME, CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 Código nº 63888

Vistos em correição.

BANCO BRADESCO S/A move EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em 

face de NASCIMENTO SILVA RODRIGUES GOMES LTDA e OUTROS, 

visando o recebimento de R$64.148,32.

Embargos a Execução em apenso – Código nº 64781.

Processo suspenso em razão de distribuição de ação revisional - Código 

60892 -, no qual foi discutido o contrato em execução, constando 

naqueles autos sentença (fls.422-467) e Acórdão (fls.496-500).

Diante do exposto, DETERMINO:

I – Traslade-se cópia da sentença e acórdão constantes dos autos – 

Código nº 60892;

II – Intime-se o Banco Exequente para apresentar memória de cálculo 

atualizada do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias;

III – Após, 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.: 41515 Nr: 2137-54.2010.811.0023

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLAINE DA CRUZ DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555/A MT, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2137-54.2010.811.0023 (Código 41515)

Vistos em correição,

BANCO DO BRASIL S/A move AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face 

de GISLAINE DA CRUZ DIAS, visando o recebimento de R$19.067,52.

Considerando o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls.92-93), 

intime-se a parte Autora para dar andamento ao feito sob pena de 

extinção.

 Diante do exposto, determino:

I – Proceda-se a juntada dos documentos pendentes no Sistema Apolo 

com a baixa do lembrete;

II – Intime-se o Banco Autor para apresentar memória de cálculo atualizada 

do crédito e dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias;

Intimem-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.: 43896 Nr: 2063-63.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA PINTO E PINTO LTDA, WALDEMIR DE 

SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 Processo nº 12063-63.2011.811.0023 (Código 43896)

Vistos em correição,

BANCO BRADESCO S/A move EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em 

face de SOUZA & PINTO. LTDA e OUTRO, visando o recebimento de 

R$33.571,74.

Embargos a Execução em apenso – Código 62765, julgados extintos nesta 

data.

Diante do exposto, determino:

I - Traslade-se cópia da sentença constantes dos autos apensos – Código 

62765;

II – Desapensem-se os autos fisicamente e no sistema apolo;

III – Intime-se o Banco Exequente para apresentar memória de cálculo 

atualizada do crédito e dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias;

Intimem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61985 Nr: 1924-77.2012.811.0023

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 Autos nº 1924-77.2012.811.0023

CÓDIGO 61985

S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de guarda, ajuizada pelo avô paterno JOSÉ APARECIDO 

DAMASIO, visando a guarda do menor W. J. de L. D. – nascimento 

27.09.2001 -, em face de MARIA DE LURDES BRIZOLA.

O Autor intimado pessoalmente para dar andamento ao feito caiu inerte 

(fls.108-111).

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista a negligência da parte autora, que permaneceu silente, 

sem procurar a Defensoria Pública para promover os atos necessários, a 

extinção da presente ação é medida processual inerente.

Isto posto, com fundamento no artigo 485, inciso III e parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo diante do abandono 

da causa.

Condeno, outrossim, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor do defensor nomeado as fls.47, Dr. 

José Cláudio Policarpo (OAB/MT 8976), diante da impossibilidade do 

Defensor Público promover a defesa da Requerida, que arbitro em 05 

URH’s, nos termos da Tabela XI da OAB/MT.

 Sem custas e sem honorários por serem as partes beneficiários da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1060/50.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

P. R. I. C.

Oportunamente, arquivem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues
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 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62765 Nr: 2764-87.2012.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA PINTO E PINTO LTDA, WALDEMIR DE SOUZA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Autos nº 2764-87.2012.811.0023

CÓDIGO 62765

S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se de Embargos a Execução ajuizados por SOUZA & PINTO LTDA. e 

WALDEMIR DE SOUZA PINTO em face de BANCO BRADESCO S/A.

Intimada a procuradora dos Embargantes para dar andamento ao feito 

(fls.314), caiu inerte (fls.315).

Intimados pessoalmente para dar andamento ao feito (fls.321), caíram 

inertes.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista a negligência da parte autora, que permaneceu silente, a 

extinção da presente ação é medida que se impõe em razão do evidente 

falta de interesse na continuidade do feito.

Isto posto, com fundamento no artigo 485, inciso III e parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, JULGA-SE EXTINTO o processo diante do 

abandono da causa.

Por consequência, revoga-se a liminar de fls.122-125, quanto ao 

impedimento de cadastro dos executados em órgãos de proteção ao 

crédito.

Custas quitadas (fls.109 e fls.118).

Condeno os Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, 

estes últimos arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), consoante dispõe 

o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Desapensem-se e traslade-se cópia da presente para os autos apensos 

43896.

P. R. I. C.

Oportunamente, arquivem-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 37938 Nr: 1159-14.2009.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSELI MISSASSI HELLER, EDMAR KOLLER 

HELLER, PAULO SÉRGIO MISSASSE, DIONISSIO DA CUNHA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A, Ivan Carlos Santore - OAB:6170-B OAM/MT, PAULO 

SERGIO MISSASSE - OAB:7649-MT

 Pelo exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CLEUSELI MISSASSE 

HELLER, EDMAR KOELLER HELLER, PAULO SERGIO MISSASSE e 

DIONISIO DA CUNHA BARBOZA todos, já qualificados nos autos, nos 

termos dos artigos 109, inciso IV e V c/c art. 107, inciso IV, todos do 

Código Penal.Proceda com as anotações de estilo, comunicando-se, 

inclusive, ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e ao 

Instituto Nacional de Identificação Criminal sobre o arquivamento dos 

autos.Cientifique-se o Ministério Público.Piublique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpram-se as demais determinações da Consolidação das 

Normas Gerais da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.Após, 

arquivem-se com as baixas e cautelas de estilo.Peixoto de Azevedo, 09 

de fevereiro de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76494 Nr: 283-15.2016.811.0023

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEGLAN ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o advogado da parte exequente para providenciar o 

depósito referente a distribuição de Cartas Precatória destinadas a 

comarca de Colíder-MT, que tem a finalidade de citação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 77943 Nr: 1240-16.2016.811.0023

 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: JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o respectivo advogado para comparecerem em audiência de instrução e 

julgamento redesignada para o dia 07/03/2018 às 15:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74190 Nr: 2400-13.2015.811.0023

 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 DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO APARECIDO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 FINALIDADE: Intimação do advogado do requerido para comparecer em 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/03/2018 às 

13:30 horas, e para arrolar testemunhas no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84541 Nr: 1879-97.2017.811.0023

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 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 B V FINANCEIRA S/A em face de VALDEIR LIMA DOS SANTOS. 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. 22).Relatei. DECIDO. Tendo 

em vista as petições de fl. 22, 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.: 87492 Nr: 3950-72.2017.811.0023

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora, para comparecer à 

audiência de Justificação, designada para o dia 14 de março de 2018, às 

13h30min, bem como se atentar para o disposto no art. 357, § 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87984 Nr: 4291-98.2017.811.0023

 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): KAREN CRISTINA RAMOS DA SILVA

 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:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00( sessenta 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 

busca e apreensão e citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87061 Nr: 3667-49.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RICHARD ALMEIDA DOS SANTOS, 

KAIQUE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

Roselucia Rodrigues de Souza - OAB:16071/O

 FINALIDADE: intimar a advogada do denunciado Diego Richard Almeida 

dos Santos, para comparecer à audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 01.03.2018, às 14h50min, bem como para que, no 

prazo de 15(quinze) dias, juntar aos autos o instrumento procuratório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43463 Nr: 1630-59.2011.811.0023

 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): VANDO SOARES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A

 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.: 74421 Nr: 2557-83.2015.811.0023

 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: JOAO BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intima os advogados da parte autora que os autos 

encontram-se a disposição na secretaria deste juízo para carga, pelo 

prazo de 5(cinco) dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87863 Nr: 4221-81.2017.811.0023

 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: GERALDO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADABV, JOSE BRAZ BORGES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4221-81.2017.811.0023

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Geraldo Fonseca, Cpf: 17660246372, Rg: 1.351.307-9 

SSP MT Filiação: Maria Marta Fonseca, data de nascimento: 06/12/1958, 

brasileiro(a), solteiro(a), garimpeiro, Endereço: Rua Pará, Nº 852, Bairro: 

Liberdade, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

PARTE RÉ: JOSE ADRIANO DO AMARAL BORGES VIEIRA e JOSE BRAZ 

BORGES VIEIRA

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/12/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 168.500,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O autor Geraldo Fonseca, Cpf: 17660246372, Rg: 

1.351.307-9 SSP MT Filiação: Maria Marta Fonseca, data de nascimento: 

06/12/1958, brasileiro(a), solteiro(a), garimpeiro, Endereço: Rua Pará, Nº 

852, Bairro: Liberdade, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT, move esta ação 

de usucapião estraordinário em desfavor de Jose Adriano do Amaral 

Borges Vieira, Cpf: 91893747115 Filiação: , data de nascimento: 

25/11/2004, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: Av. Ministro Cesar Cals, 

550, Bairro: Centro Antigo, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT e Jose Braz 

Borges Vieira, Cpf: 30809258072, Rg: 5018873314 SSP RS Filiação: 

Norberto Borges Vieira e Leontina Araújo Borges, data de nascimento: 

10/09/1959, brasileiro(a), natural de Nonoai-RS, divorciado(a), 

comerciante, Endereço: Rua Ministro César Cals, 550, Bairro: Centro 

Antigo, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT para declarar o domínio útil do 

imóvel usucapiendo, abaixo identificado.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano, correspondente 

ao lote 21 da Quadra 17, com área total de 245,48 m2 (duzentos e 

quarenta e cinco metros e quarenta e oito centímetros quadrados), 

denominado de lote 21ª, localizado na Rua do Comércio nº 248, Bairro 

Centro Antigo, em Peixoto de Azevedo-NT, matriculado no CRI local sob o 

nº 9.088, compreendido dentro do seguinte perímetro, limites e 

confrontações: Frente: 9,00 metros com a Rua Afonso Bonilha 

(Turmalinas); Fundos: 9,15 metros com os lotes 06 e 07; Lado direito: 

27,70 metros com o lote 22; Lado esquerdo 27,05 metros com o lote 21.

DESPACHO: 1. Citem-se os requeridos, bem como todos os confinantes do 

imóvel, pessoalmente;2. Por via postal, intimem-se, para manifestar 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município;3. Intime-se o Cartório de Imóveis de Peixoto de 
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Azevedo/MT, para que traga aos autos matrícula atualizado do imóvel 

constante às 31, no prazo de 15 dias.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.Após, voltem conclusos.Peixoto de Azevedo/MT, 22 de janeiro 

de 2018.

Eu, José Camilo, Téc. Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 31 de janeiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 78939 Nr: 1821-31.2016.811.0023

 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: JORGINA LOPES DO AMARAL

 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 a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o respectivo advogado para comparecerem em audiência de instrução e 

julgamento redesignada para o dia 07/03/2018 às 16:15 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 3444-33.2016.811.0023

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA GOMES BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 FINALIDADE: Intimação da advogada da parte requerida para comparecer 

em audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 08/03/2018 

às 15:15 horas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87095 Nr: 3696-02.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3696-02.2017.811.0023 Código: 87095

ESPÉCIE: Divórcio Judicial

PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

PARTE RÉ: RAIMUNDA BESERRA DE SOUSA NASCIMENTO

CITANDO(A, S): Requerido(a): Raimunda Beserra de Sousa Nascimento 

Filiação: Antonio Beserra de Sousa e Luiza Beserra de Souza, data de 

nascimento: 02/11/1942, brasileiro(a), natural de Crato-CE, doméstica, 

Endereço: Lugar Não Sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/10/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 930,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 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: O requerente está separado de fato da requerida há 

mais de 34 anos anos. O requerente pretende desfazer o vínculo 

matrimonial que ainda mantém com a requerida. Da união advieram 3 (três) 

filhos, todos maiores e capazes. Não há bens a serem partilhados. Requer 

a procedência da ação, decretando-se o divórcio do casal, a expedição 

de Mandado de Averbação dirigida ao cartório de Registro Civil de Vitorino 

Freire - MA.

DESPACHO: Vistos. Recebo a inicial, eis que presentes os requisitos 

legais. CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência. Cite-se a 

parte requerida dos termos desta ação para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Eu, José Camilo, Téc. Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 1 de fevereiro de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Peixoto de Azevedo/MT, 07 de dezembro de 2017.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:José Camilo, Téc. Judiciário

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64399 Nr: 1581-47.2013.811.0023

 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: ERONILDES TEIXEIRA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 07/03/2018, às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75497 Nr: 3273-13.2015.811.0023

 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: ANIBA AMANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 07/03/2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72164 Nr: 1099-31.2015.811.0023

 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: ENIO DAL SOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, das sentença a seguir 

transcrita em resumo: Vistos. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS ao pagamento mensal à parte autora do benefício de 

auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do salário-de-beneficio, 

com os acréscimos dos índices previdenciários, acrescido do abono 

anual, desde a data da cessação do auxilio doença, julgando extinta a 

ação, com resolução de mérito. A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome da Segurada: ENIO 

DAL SOGLI; 2. Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇ A;3. Data do início do 
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benefício: 29/01/2015 (fl. 41);4. Renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-beneficio. (...) P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42346 Nr: 523-77.2011.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ISAURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAWELEC VIEIRA 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado, para comparecer a 

audiência de instrução e jugamento designada para o dia 13.03.2018, às 

13h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62254 Nr: 2220-02.2012.811.0023

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRES DA SILVA LTDA

 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.: 35101 Nr: 1435-79.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MAGALHÃES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:MT/9259

 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.: 62006 Nr: 1946-38.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. F. TURATTI - EPP, NEVILE LUIZ TURATTI, 

RAFAEL FERNANDES TURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:7236, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423-N/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278, Russel Alexandre B. Maia - OAB:

 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.: 67171 Nr: 1011-27.2014.811.0023

 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: AGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA KEMPER - OAB:15090

 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.: 78718 Nr: 1697-48.2016.811.0023

 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: MARIA ONILDE DA SILVA 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: intima os advogados da parte autora do Dispositivo a seguir 

transcrito: Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial e extingo o 

feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspenso, 

pelo prazo de 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos 

da Lei 1.060/50 e do artigo 98, § 3º do CPC. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 72351 Nr: 1226-66.2015.811.0023

 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: MARIA DA GRAÇA LIMA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado por MARIA DA GRAÇA 

LIMA DE SOUSA em face do BANCO ITAÚ BMG S/A.

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito perquirido, conforme certidão de fls. 74/82.

É o relatório. Decido.Como se depreende dos autos, executado quitou 

integralmente a dívida. O feito executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, 

consoante a regra do art. 924, II, do Código de Processo Civil:“Art. 924. 

Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”Ante o exposto, havendo o pagamento 

integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70667 Nr: 96-41.2015.811.0023

 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 GERONIMO DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTES E TURISMO LTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789, VILSON BOROZZI - OAB:6791/MT

 A parte Requerente interpôs recurso de embargos de declaração com 

efeitos infringentes em relação à sentença de fls. 74/76.

Os embargos de declaração são espécie de recurso que serve para 

impugnar as decisões eivadas de obscuridade, omissão ou contradição. 

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada.Veja a 

jurisprudência:“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos 

embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são 

admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em 

questão (ponto controvertido) sobre o qual deveria o juiz ou tribunal 

pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie 

de recurso de fundamentação vinculada (DIDIER JR., Fredie, BRAGA, 

Paulo Sarno, OLIVEIRA, Rafael, Curso de Direito Processual Civil, vol.3, 

Bahia: Ed. Edições JusPodivm, 2007)”[TJMG - EDcl em AP. Cív. 

Nº1.0144.08.024917-6/003, rel. Des. Roey Oliveira, j. 10.3.2009]Assim, o 

recurso de embargos de declaração visa o esclarecimento de um ponto da 

decisão sobre o qual faltou clareza ou exame de algum dos fundamentos 

da demanda.Razão não assiste a Embargante.Percebe-se que os 

questionamentos trazidos pelo embargante revelam apenas seu 

inconformismo ante a solução conferida à lide, pretendendo que este Juízo 

enfrente novamente a questão.O juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para formar seu convencimento, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos 

os seus argumentos.Neste sentido:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. AUSENCIA DE ANÁLISE DE 

PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 

HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95. 1. 

Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de 

mérito e análise de provas contidas nos autos. Não há necessidade do 

julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, 

bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 2. No 

caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes 

para o julgamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 71005675624, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

28/08/2015).Seguindo, caso a parte Embargante, não tenha sido 

beneficiada em sua tese, deverá promover o competente recurso de 

Apelação para revisão da sentença.Os Embargos de Declaração até 

podem ter efeitos infringentes, ou seja, modificativos da decisão, porém 

somente nos casos teratológicos, portanto, quando a decisão possui um 

equívoco evidente e absurdo, por exemplo: (a) erro manifesto na 

contagem do prazo, tendo por consequência o não conhecimento de um 

recurso, (b) a não inclusão do nome do advogado da parte na publicação 

da pauta de julgamento, (c) o julgamento de um recurso como se outro 

houvesse sido interposto, (d) os erros materiais de toda ordem, etc, só 

para citar alguns exemplos.A sentença está dentro dos limites do 

pedido.No expressivo dizer do Ministro Humberto Gomes de Barros: “não 

pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, 

pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos de 

declaratórios são apelos de integração – não de substituição” [STJ - 

EDResp nº143.471].Neste sentido a jurisprudência:EXTINÇÃO DO FEITO. 

INÉRCIA DA PARTE AUTORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. ART.463 DO CPC. O 

magistrado singular, ao proferir decisão extinguindo o processo em razão 

da inércia da parte autora, põe fim à sua atividade jurisdicional, só 

podendo alterar o que foi por ele decidido nos casos previstos em lei, sob 

pena de violação ao princípio da inalterabilidade da sentença, previsto no 

artigo 463 do CPC. [TJMG – AI nº1.701.04.092060-8/001, relator Des. 

Valdez Leite Machado, j.27.3.2008]Rejeito a alegação de 

omissão.DISPOSITIVO:Diante do exposto, conheço os embargos de 

declaração porque tempestivos e nego provimento, porque ausente 

qualquer omissão ou contradição na sentença de fls. 74/76, mantendo-a 

por seus fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82429 Nr: 478-63.2017.811.0023

 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: JULIANA GUIMARAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:71613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 O Autor pleiteia os benefícios da justiça gratuita de acordo com a Lei 

nº1060/50.Como se sabe, em se tratando de garantia constitucional, o 

direito à assistência judiciária deflui da declaração do próprio interessado 

a respeito de sua insuficiência financeira, obstativa do custeio do 

processo.Todavia, o benefício da gratuidade processual não é amplo e 

absoluto, sendo certo que o Juiz há de analisar as circunstâncias do caso 

concreto para verificar a possibilidade das partes de realizarem o 

pagamento das despesas processuais sem prejuízo de sua 

subsistência.No caso em exame, extrai-se dos autos que o Autor requer a 

justiça gratuita de forma genérica, ou seja, em momento algum restou 

comprovado tal impossibilidade, muito pelo contrário existem indícios 

materiais de que possui plenas condições financeiras.Assim, não há 

elementos suficientes que demonstrem que o Autor é incapaz de arcar 

com as custas processuais, não havendo justo motivo para deferir o 

pedido de assistência judiciária. (...) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita, pois não há comprovação de que a parte Autora 

sofrerá prejuízos pessoais e de seus familiares em razão do recolhimento 

das custas. Além disso, conforme narrado na inicial, o imóvel reivindicado 

pelos autores está localizado em uma zona urbana valorizada da cidade 

de Peixoto de Azevedo/MT, sendo os autores assistidos por advogado 

particular.Sem prejuízo, determino:I - Intime-se o Autor para efetuar o 

pagamento das custas processuais, no prazo de 10 [dez] dias, sob pena 

de indeferimento da inicial.Recolhidas as custas processuais, cumpridos 

os atos acima, venham-me os autos conclusos, para decidir sobre os 

pedidos iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43966 Nr: 2133-80.2011.811.0023

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A C CANTARELLA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino:I - Intime-se a Embargada para juntada do 

procedimento administrativo de apuração da CDA nº200911490 no prazo 

de 15 (quinze) dias;II – Apresentada as cópias, intime-se a Embargante 

para manifestação no prazo de 10 (dez) dias;III – Após, venham 

conclusos para sentença.Intimem-se.Peixoto de Azevedo/MT, 15 de 

fevereiro de 2018. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-79.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA RAMOS MENDES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

EG COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000146-79.2017.8.11.0023; Valor causa: 
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R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANA JULIA RAMOS 

MENDES SAMPAIO Parte Ré: REQUERIDO: EG COMERCIO DE 

CONFECCOES EIRELI - EPP, BOA VISTA SERVICOS S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: EG 

COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP, BOA VISTA SERVICOS 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 Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 

20/03/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. 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). 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: 1000146-79.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA JULIA RAMOS MENDES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA OAB - MT0017562A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

EG COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000146-79.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 5.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ANA JULIA RAMOS 

MENDES SAMPAIO Parte Ré: REQUERIDO: EG COMERCIO DE 

CONFECCOES EIRELI - EPP, BOA VISTA SERVICOS S.A. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Nilson Allan Rodrigues 

Portella Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

adovogado 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 

20/03/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fulcro 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

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 113285 Nr: 1348-75.2016.811.0013

 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: MARIA JOSÉ DOS SANTOS AZAMBUJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138570 Nr: 3089-19.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gesimar Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina do Pinho Campana, Roberto Carlos 

Campana, Márcia Aparecida Campana Severino, Carlos Alberto Campana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO HENRIQUE DI FIORE 

PIOVANI - OAB:167079

 Certifico que verificando os autos, constatei que não consta deferimento 

de justiça gratuíta, portanto encaminho os autos à conclusão para analise.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101852 Nr: 2875-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Francisco de Oliveira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 109097 Nr: 5824-93.2015.811.0013

 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: Ilaíde Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, 

Previ-Lacerda Fundo Municipal de Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ - OAB:3908, Marly de Fatima Ferreira - OAB:4727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161041 Nr: 896-94.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marmoraria Costa Importação e Exportação 

LTDA-ME, Valdeci de Oliveira Costa, HUGO DELEON MARTINS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial 

de justiça, para cumprimento da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161215 Nr: 984-35.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vellox S/A - Fomento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nelson Badziak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE MORAES MAXIMINO - 
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OAB:18927/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nomeio inventariante, sob compromisso, o requerente.

Intime-se o Ministério Público.

Com as declarações, e representados todos os herdeiros, ou citados, à 

Fazenda Nacional, Estadual e Municipal para se manifestarem.

Após a apresentação ou não da certidão de inteiro teor do testamento, 

intime-se o inventariante para que, no prazo de 20 (vinte) dias, deverá 

apresentar as primeiras declarações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2739-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Gonçalves Neto, Cesar de Assunção 

Rodrigues, Margarete March Libório, Manoel Bernardino de Oliveira, Eunice 

de Paula Santiago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 117852 Nr: 2823-66.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVELINA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160934 Nr: 857-97.2018.811.0013

 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): Franciele Aparecida Vieira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63751 Nr: 4091-34.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onofre Moreira Martins, Espólio de Eleuses 

José da Silva Onça, Jandira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017, devendo ser deposito 

Diretoria do Forum Cível de Cuiaba, CNPJ:01267533/0001-05. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125348 Nr: 5967-48.2016.811.0013

 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 Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLY QUEIROZ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da certidão 

do oficial de justiça juntado em Ref. 37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144344 Nr: 5414-64.2017.811.0013

 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: Ideraldo Pires da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente do Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON MAURO DOS SANTOS 

FERREIRA - OAB:4588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida Rodrigues 

Corrêa do Espírito Santo - OAB:OAB/MT14.133

 Certifico que o recurso juntado aos autos é tempestivo, sendo assim abro 

vistas a parte contrária para contrarazoar o recurso.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 145815 Nr: 6060-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Manenti & Manenti Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI DURANTE, VIRGINIA SOETH DURANTE, 

Fernanda Soeth Durante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 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 15 de maio de 2018, às 15:00 horas, para designação de Sessão. 

Certifico ainda que foi designada a mediadora Sr. Maria Lucia Leal Mundim 

Oliveira, portadora do CPF nº 784.900.141-91 e conta corrente nº 

33.438-3 – Agência 2480-5 – Banco do Brasil S/A no valor de R$ 100,00 

(cem reais).Do que para constar lavrei a presente certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 154841 Nr: 10315-75.2017.811.0013

 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: NdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdS, WSD

 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 
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dia 15 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.: 63442 Nr: 3782-13.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito, que o Ofício informando o 

pagamento de RPV fora juntado nos autos. Assim, com amparo ao 

provimento 56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que informe os 

dados bancários para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159180 Nr: 19-57.2018.811.0013

 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: Paulo Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Bitton Rodrigues - 

OAB:071.709, Izabel Cristina Delmondes Campos - OAB:7.394, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:OAB/MT 8506-A, Nelson 

da Costa Araújo Filho - OAB:3512/MS

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 82556 Nr: 4837-62.2012.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697-B

 Vistos.

INTIME-SE a advogada do acusado para apresentar procuração ante a 

renúncia de fls. 260.

Ademais, intime-se o denunciado para informar se possui advogado 

constituído, ou se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do feito.

 Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Após, Volvam-me os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159592 Nr: 224-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OELTON SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO CLAYTON QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por 

OELTON SANTANA, contra ato ilegal da autoridade policial, DR. CLAYTON 

QUEIROZ, lotado na DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL- CISC, nesta comarca, 

aduzindo que houve violação de direito líquido e certo da impetrante, 

consistente na omissão em decidir quanto aos pedidos de restituição dos 

veículos apreendidos.

O impetrante juntou documentos que demonstram que o pedido 

administrativo foi apreciado e deferido pela autoridade coautora, o que 

demonstra a perda superveniente do interesse de agir.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

PRI, transitada em julgado, ao arquivo, com baixa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145808 Nr: 6056-37.2017.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiel Pereira de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o inteiro teor do ofício n° 184/2018/SAAD/SEJUDH, o qual 

informa a necessidade anuência do juízo de origem para proceder o 

recambiamento de Josiel, embora já conste nos autos vários ofícios 

encaminhados àquele juízo determinando o recambiamento, além de 

informações trazidas pela Corregedoria Geral de Justiça de Rondônia com 

a comunicação daquele juízo informando que já foi determinada expedição 

de ofício à SEJUDH para providenciar o recambiamento, DETERMINO seja 

oficiado o juízo do 2º juizado da infância e da juventude da comarca de 

Porto Velho/RO para anuência do recambiamento de JOSIEL PEREIRA DE 

MENEZES para ser segregado ao respectivo presídio local.

Após a anuência do(a) douto(a) magistrado (a), expeça-se, com urgência, 

ofício à Superintendência de Gestão de Penitenciária da Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos requisitando medidas necessárias 

para procederem ao recambiamento JOSIEL PEREIRA DE MENEZES.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 138805 Nr: 3164-58.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

 Da análise dos autos, verifico que a defesa interpôs recurso de apelação, 

pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à 

instância superior, consoante faculta o § 4º do art. 600 do Código de 

Processo Penal (fls. 80/81).

Assim, recebo os recursos de apelação interposto pela defesa e pelo 

acusado por ocasião da intimação da r. sentença e, após a certificação de 

suas tempestividades, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

apresentar as contrarrazões recursais.

Por fim, com a juntada das contrarrazões, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158160 Nr: 11894-58.2017.811.0013

 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): Francismar Sanxes Merias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 Considerando que o acusado informou no momento da notificação que 

possui advogado para patrocinar sua defesa, intime-se o causídio Dr. 

Ladário para apresentar defesa prévia em favor do réu. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 159324 Nr: 84-52.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edio Hermenegildo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 INTIMAR A ADVOGADA DO RÉU PARA APRESENTAR RESPOSTA A 

ACUSAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 130775 Nr: 8474-79.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Quenvelly Campos de Oliveira, Lucas 

Vinicius do Prado, Erik Luz Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 38.Por todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia 

para:a)CONDENAR LUCAS VINÍCIUS DO PRADO, brasileiro, convivente, 

nascido em 21/11/1994 Porto Esperidião/MT, filho de Patrícia Valéria Abreu 

e ERIK LUZ SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/1996 em Pontes 

e Lacerda, filho de José Marcos Jesus de Souza e Érica Cássia 

Gonçalves, como incurso nas sanções previstas no art. 157, §2º, incisos I 

e II, do Código Penal.b)ABSOLVER o acusado ERIK LUZ SOUZA do delito 

previsto no art.329 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.c)ABSOLVER a acusada KARINE 

QUENVELLY CAMPOS DE OLIVEIRA do delito previsto no art. 157, §2º, 

incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 82446 Nr: 4723-26.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evando Silva de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos.

 Considerando as informações DESIGNO audiência de justificação para o 

dia 05 de abril de 2018 às 14h45.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Intime-se o reeducando.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-55.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE APARECIDA SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA ANDRADE ZILIANI OAB - MT0021552A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogados da s partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcrita. "Tendo em vista a inércia da parte reclamante 

ocasionando a paralisação do feito, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art.485 do CPC, em razão do abandono 

de causa. Arquivem-se"

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-69.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovida, do inteiro teor da sentença 

que segue: 1000860-69.2017.8.11.0013 Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem 

se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Em meu 

entender, os fatos descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. 

O dano moral é exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou 

desmoraliza os dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena 

Diniz, in Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º volume, Responsabilidade Civil, 

editora Saraiva, pág. 67/68, in verbis: A jurisprudência é pacífica que só a 

dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou 

desgastes emocionais: Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste 

emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o 

sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG 

- Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico). (grifei e negritei). O incômodo, preocupação, 

perda da tranqüilidade, que passou o Reclamante em razão da demora na 

entrega do produto adquirido, em meu entender, constitui mero 

aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são suficientes para 

gerarem danos morais. Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações. Ademais, no presente caso, a instituição 

financeira comprovou a regularidade da inscrição dos débitos, sendo 

certo que a hipossuficiência e vulnerabildiade da requerente não são 

motivos que ensejam o não pagamento da dívida e seu perdão. PELO 

EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, diante da doutrina e da 

jurisprudência apresentada e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo dando as baixas devidas e 

necessárias. P. R. I. C. null LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 

Assinado eletronicamente por: LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 11302231 18011010162521600000011134027

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000279-54.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SILVA DELILO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYSA FARIAS CEDRO OAB - RJ210302 (ADVOGADO)

 

Intimado via celular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-77.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT TUNECA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovido, do inteiro teor da sentença, parcialmente 

transcrita: "Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes 

de alguma circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão 

de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas 

indenizações. Ademais, no presente caso, a requerida comprovou que o 

requerente apenas reclamou de defeito no produto após o decurso do 

prazo de arrependimento e da necessária comunicação que deve ser feita 
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para que o Mercado Pago não efetuasse a transferência do dinheiro para 

o vendedorApós o decurso deste prazo deveria a parte requerente 

promover a reclamação junto ao vendedor e não em face da operadora do 

sítio eletrônico que já tinha prestado seu serviço dentro do acordado com 

os clientes que se utilizam desta plataforma. PELO EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada e nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo dando as baixas devidas e necessárias. P. R. I. C."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-77.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT TUNECA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO)

 

Intimei a parte promovente, via celular, do inteiro teor da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010739-88.2011.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINDO FERRARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT0011473S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovente, para manifestar-se acerca da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-65.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANDIDO PACHURI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida da sentença parcialmente transcrita. 

"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 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."

Aviso de Recebimento Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000840-78.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALMEIDA DIAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Pontes e 

Lacerda - MT Juizado Especial CÍVEL E CRIMINAL CARTA PRECATÓRIA 

CÍVEL ITINERANTE DEPRECANTE: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE 

PONTES E LACERDA/MT. DEPRECADO: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA 

DE CÁCERES-MT DADOS DE ORIGEM NÚMERO DO PROCESSO: 

1000840-78.2017.811.0013 - PJE ESPÉCIE: Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO PARTE EXEQUENTE: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA PARTE 

EXECUTADA: LUCAS ALMEIDA DIAS, CPF: 023.909.401-88, ENDEREÇO: 

RUA DAS MARAVILHAS, Nº. 32, APTO 32, ED. RCH VERDE, BAIRRO: 

CAVALHADA, CIDADE: CÁCERES-MT, CEP: 78.200-000. DADOS PARA O 

CUMPRIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA 

certificando à hora, por todo o conteúdo do despacho abaixo transcrito e 

da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, bem assim para que PAGUE, dentro de três 

dias (03) dias, o PRINCIPAL E ACESSÓRIOS LEGAIS, no valor indicado na 

petição inicial. Ultrapassado o prazo, e caso não haja o pagamento, o 

oficial de justiça deverá, munido da segunda via deste mandado, efetuar a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DO OBJETO DA PENHORA. Ato contínuo, intimar 

o executado da avaliação. Intime-se o executado, que os embargos 

poderão ser oferecidos na forma escrita ou verbal, no prazo legal, a 

contar da data da juntada do mandado aos autos, sob pena de prosseguir 

a execução com alienação judicial, dação em pagamento ou adjudicação 

do bem penhorado. VALOR DO DÉBITO: R$ 5.851,76 (cinco mil oitocentos 

cinquenta e um reais e setenta e seis centavos) DESPACHO: ANEXO 

Pontes e Lacerda, 15 de fevereiro de 2018. LEONARDO DE ARAÚJO 

COSTA TUMIATI JUIZ DE DIREITO CERTIFICO ser autêntica a assinatura 

supra, do(a) MM.(ª) deste Juizado Especial, Dr.(a) Leonardo de Araújo 

Costa Tumiati. Enoene Ferreira Teodoro da Silva Gestor Judiciário Sede do 

Juízo Deprecante e Informações: Av. Paraná, nº. 2598, bairro: São José, 

cidade: Pontes e Lacerda – CEP: 78250000, fone: (65) 3266-8600 – ramal 

223. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Pontes e Lacerda - MT JUÍZO DA Juizado Especial Ofício n. 94/2018 - 

JECC Pontes e Lacerda - MT, 1 de janeiro de 2018. Referência: Processo 

n. 1000840.2017.811.0013 PJE PARTE PROMOVENTE: ALFA 

CONTABILIDADE S/S LTDA PARTE PROMOVIDA: LUCAS ALMEIDA DIAS 

Senhor(a) Juiz(a): Encaminho a Vossa Excelência relativa(o) ao processo 

supra, solicitando seus préstimos no sentido de providenciar o 

cumprimento dela(e) nesse r. juízo. , LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI Juiz DIREITO AO (A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DD. 

JUIZ(A) DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CÁCERES-MT Sede do 

Juízo Deprecante e Informações: Av. Paraná, nº. 2598, bairro: São José, 

cidade: Pontes e Lacerda – CEP: 78250000, fone: (65) 3266-8600 – ramal 

223.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-20.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLIGE SANTOS DE MORAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da patrona da autora para manifestar-se, no prazo legal, quanto 

ao evento anterior.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000062-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR DA SILVA PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 14h10min.

Citação
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Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-59.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ARAUJO BENVENUTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(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 22 de março de 2018, às 14h00min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 631 Nr: 85-06.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Souza Miranda, Antonio Gonçalves de 

Miranda, Diomário Pereira do Lago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Rezende Fortes 

Junior - OAB:MT/14848, Felipe Eduardo de Amorim Xavier - 

OAB:/MT 12.524, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para manifestar-se 

acerca do documento acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70728 Nr: 875-86.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSVdA, OASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas do executado REGINALDO VITURINO DE ABREU, CPF 

nº 502.433.491-49, até o limite de R$ 19.222,20 (dezenove mil, duzentos e 

vinte e dois reais e vinte centavos), nos termos do cálculo atualizado de fl. 

57.Por corolário, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistema Bacenjud.Em 

sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema Bacenjud, que será juntado aos autos.Aportado aos 

autos o protocolo do bloqueio, 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.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23986 Nr: 1232-81.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Cabreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado VALDIR 

CABREIRA DA SILVA, CPF 411.437.109-59. (fl. 116).Havendo bloqueio de 

dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos autos, a fim 

de que requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a parte 

executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência à credora da resposta encaminhada pelo Banco Central do 

Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas da executada.Em sendo a constrição realizada em 

valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE 

os autos conclusos em gabinete para a efetivação da busca e constrição 

acima deferida via sistema Bacenjud.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.: 70410 Nr: 679-19.2016.811.0014

 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: Josenice Cândida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

9h00min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar os 

presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a finalidade 

de expedir documentos necessários para intimar a parte da PERICIA acima 

mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72275 Nr: 1742-79.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marciano Maciel Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

CONDENAR o acusado MARCIANO MACIEL PEREIRA qualificado nos 

autos, como incurso no crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n° 

11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/2003.DA Desta forma, TORNO 

DEFINITIVA a pena do acusado MARCIANO MACIEL PEREIRA em 01 (um) 

ano e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e 210 

(duzentos e dez) dias-multas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72299 Nr: 1763-55.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pereira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 
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Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

8h40min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar os 

presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a finalidade 

de expedir documentos necessários para intimar a parte da PERICIA acima 

mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 239 Nr: 69-96.1989.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquiles Roberto Tremura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360

 DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado AQUILES 

ROBERTO TREMURA, CNPJ nº03.689.171/0001-68 e CPF 172.218.621-68. 

(fl. 342).Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à exequente da 

penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que entender de 

direito. Em seguida, intime-se a parte executada para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No 

caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da resposta 

encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que não foram 

encontrados valores a serem bloqueados nas contas da executada.Em 

sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o 

desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete 

para a efetivação da busca e constrição acima deferida via sistema 

Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2701 Nr: 246-11.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enir Aparecida Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enir Arge Conceição - 

OAB:2232, Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir Ventresqui Guedes 

- OAB:3321

 .I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.De elementar conhecimento que 

os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o 

julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo 

julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir 

omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença.Além disso, é sabido a impossibilidade de oposição de 

declaratórios em face de despacho, contudo, quando este é revestido de 

caráter decisório, possível o recebimento do aludido recurso.Feitas tais 

considerações, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, 

uma vez que o despacho de fl. 321 não possui caráter decisório, eis que 

determinou tão somente a intimação do exequente para promover os atos 

que lhe compete em relação a penhora já efetivada à fl. 233, avaliada à fl. 

234 e não impugnada, conforme se vê da decisão de fl. 239, e por fim, 

homologada à fl. 239.Nos termos do artigo 525 do NCPC, a parte 

executada tem o prazo de 15 (quinze) dias para impugnar a execução, 

logo precluso o direito da executada em querer reaver, nesta 

oportunidade, e por estes meios, a penhora já efetivada.De outro norte, 

diante da contraproposta feita pelo exequente às fls. 332/333, INTIME-SE a 

executada para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido tal 

prazo, certifique-se e INTIME-SE o exequente para que dê prosseguimento 

ao feito, nos exatos termos da decisão de fl. 322.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu – MT, 08 de fevereiro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62999 Nr: 1204-06.2013.811.0014

 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, José do 

Carmo Bento de Jesus, Elson Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 18 de setembro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70776 Nr: 914-83.2016.811.0014

 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: NMdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

DECRETAR O DIVÓRCIO de NORMA MARIA DE ANDRADE FRANDOLOSO 

e LEOCIR ANTONIO FRANDOLOSO, com fundamento no artigo 226, § 6º, 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.Oficie-se ao 

Cartório de Registro Civil competente para averbação do divórcio, 

juntamente com cópia desta sentença, e que a requerente retorne a usar o 

nome de solteira NORMA MARIA DE ANDRADE, constando na averbação. 

Sem custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.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.: 72441 Nr: 1847-56.2016.811.0014

 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: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora pára manifestar-se 

acerca da certidão do oficial de justiça a seguir tarnscrita: "CERTIFICO, eu 

Oficial de Justiça abaixo assinado, que deixei de cumprir o presente 

mandado em razão de ter sido informada pela requerida de que não possui 

referido veículo e que nunca fez nenhum financiamento de quaisquer 

veículos. Dou fé. DEUZENI PEREIRA DE SOUZA OF. DE JUSTIÇA

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74811 Nr: 945-69.2017.811.0014

 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: Edmar Sodré de Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 
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INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

8h20min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar os 

presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a finalidade 

de expedir documentos necessários para intimar a parte da PERICIA acima 

mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75014 Nr: 1059-08.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Pereira Figueiredo - ME, Edson Ferreira 

Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE 

SOUZA-Procurador - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado EDSON 

PEREIRA FIGUEIREDO - ME, pessoa jurídica, CNPJ nº 05.468.967/0001-16, 

e seu sócio administrador, EDSON PEREIRA FIGUEIREDO, pessoa natural, 

CPF nº 427.861.851-49 até o limite da CDA atualizada, no valor de R$ 

62.575,44 (sessenta e dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos.Havendo bloqueio de dinheiro, dê-se ciência à 

exequente da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que 

entender de direito. Em seguida, intime-se a parte executada para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer embargos (art. 16, da Lei 

nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, dê-se ciência à credora da 

resposta encaminhada pelo Banco Central do Brasil S/A, informando que 

não foram encontrados valores a serem bloqueados nas contas da 

executada.Em sendo a constrição realizada em valor ínfimo, AUTORIZO, 

desde já, o desbloqueio.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.: 75920 Nr: 1467-96.2017.811.0014

 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: Ademir Paim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos, com a finalidade de 

INTIMAR as partes via Advogado, através do DJE (Diário da Justiça 

Eletrônico), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

8h, conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar os 

presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a finalidade 

de expedir documentos necessários para intimar as partes da PERICIA 

acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62999 Nr: 1204-06.2013.811.0014

 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, José do 

Carmo Bento de Jesus, Elson Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Souza Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de INTIMAR a Procuradoria Geral 

do Estado de Mato Grosso, através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico) e 

do e-mail pge@cepromat.mt.gov.br, da PERÍCIA que foi agendada para o 

dia 13/1/2017, a partir das 8h00min., com término previsto para às 

18h30min, conforme documento a seguir juntado e tabela com os n.º dos 

autos abaixo relacionados, bem como encaminho os autos ao setor de 

expedições de documentos para que seja expedida as intimações 

necessárias:

QT. N.º ÚNICA E CÓDIGO PARTES

01 1408-79.2015.811.0014

ID: 68466 Rqt: João Batista Correia da Silva

Rqo: Estado de Mato Grosso

02 642-60.2014.811.0014

ID: 64105 Rqt: Eunice Rita de Britto Sol

Rqo: Estado de Mato Grosso e Munícipio de Poxoréu/MT

03 686-50.2012.811.0014

ID: 60996 Rqt: Luciano Pereira da Silva

Rqd: Estado de Mato Grosso

04 1034-39.2010.811.0014

ID: 28528 Rqt: Odair José da Silva Santana

Rqd: Estado de Mato Grosso

05 1204-06.2013.811.0014

ID: 62999 Rqt: José do Carmo Bento de Jesus

Rqd: Estado de Mato Grosso

 Poxoréu, 16 de dezembro de 2016.

Rosely Lopes de Araújo

Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64205 Nr: 708-40.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Neves de Araújo Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Paulo Santos de 

Silva - OAB:9.565

 À vista do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na ação penal pública incondicionada e CONDENO o réu 

ADELSON JÚNIOR NEVES DE ARAÚJO, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a prática dos crimes insculpidos no artigo 155, § 4°, incisos I 

e IV c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 

8.609/90. ABSOLVO-O das demais imputações.Desta forma, TORNO 

DEFINITIVA a pena do acusado ADELSON JÚNIOR NEVES DE ARAÚJO em 

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 05 

(cinco) dias-multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74928 Nr: 1013-19.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Admilson Ferreira dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE 

SOUZA-Procurador - OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome do executado ADMILSON 

FERREIRA DOS ANJOS, CPF 847.586.861-49. (fl. 12).Havendo bloqueio de 

dinheiro, dê-se ciência à exequente da penhora efetivada nos autos, a fim 

de que requeira o que entender de direito. Em seguida, intime-se a parte 

executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, oferecer 

embargos (art. 16, da Lei nº 6.830/80).No caso de penhora negativa, 

dê-se ciência à credora da resposta encaminhada pelo Banco Central do 

Brasil S/A, informando que não foram encontrados valores a serem 

bloqueados nas contas da executada.Em sendo a constrição realizada em 

valor ínfimo, AUTORIZO, desde já, o desbloqueio.Por fim, MANTENHAM-SE 

os autos conclusos em gabinete para a efetivação da busca e constrição 

acima deferida via sistema Bacenjud.Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75304 Nr: 1192-50.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKCdS, RCVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas do executado CARLOS GLEYDSON DE SOUZA 

NEVES, CPF nº 860.637.401-63, até o limite de R$ 782,84 (setecentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), nos termos do cálculo 

atualizado de fl. 21.Por corolário, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da constrição e busca acima deferida via 

sistema Bacenjud.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud, que será 

juntado aos autos.Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, 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.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78042 Nr: 157-21.2018.811.0014

 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): Eliane Vieira, Luciano Heller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:20075/O

 Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva. Assim, RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor de ELIANE 

VIEIRA E LUCIANO HELLER, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação 

dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.Considerando os critérios do §1º do art. 394 

do CPP, consigno que o procedimento será o especial e o rito o da Lei 

11.343/2006.Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de fevereiro 

de 2018, às 13h30min (MT).Intimem-se as testemunhas arroladas pela 

defesa e acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e 

local.Citem-se os acusados.Depreque-se a oitiva das testemunhas 

residentes em outros municípios, exceto cidades contiguas.Dê-se ciência 

ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 09 de fevereiro de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2468 Nr: 31-35.1999.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wagner Carneiro de Almeida, Orlando 

Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:/ 3056, Saionara Marti - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO MANOEL 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 31-35.1999.811.0014, Protocolo 

2468, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 687 Nr: 136-17.1996.811.0014

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Gonçalves de Oliveira, Wilson Basílio 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nercino Lázaro Rodrigues - 

OAB:4405-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO MANOEL 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 136-17.1996.811.0014, Protocolo 

687, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2371 Nr: 475-05.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Wagner Carneiro de Almeida, Evandro 

Teodoro de Andrade Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Marli 

Terezinha Mello de Oliveira - OAB:5134, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056, Saionara Marti - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiana Oliveira de Almeida - 

OAB:15809

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO MANOEL 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 475-05.1998.811.0014, Protocolo 

2371, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2335 Nr: 443-97.1998.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Wagner Carneiro de Almeida, Orlando 

Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:/ 3056, Saionara Marti - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo da Silva Lima - 

OAB:4272/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO MANOEL 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 443-97.1998.811.0014, Protocolo 

2335, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75559 Nr: 1291-20.2017.811.0014

 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: Ivo Deliberali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Silva Nascimento - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

15h00min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75491 Nr: 1261-82.2017.811.0014

 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: Luiz Carlos Dias Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

13h50min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73582 Nr: 296-07.2017.811.0014

 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: Juliano Cesar Pereira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

14h50min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61173 Nr: 863-14.2012.811.0014

 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: Siderlino Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, Dr. Oscar Marcelo Araoz Siles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

14h30min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30391 Nr: 1193-45.2011.811.0014

 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: Pedro Correia de Alcântara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

11h00min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61685 Nr: 1367-20.2012.811.0014

 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: Uelton Alves de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

13h40min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64789 Nr: 1125-90.2014.811.0014

 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: Moique Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

14h15min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60003 Nr: 1230-72.2011.811.0014

 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 Dima Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

14h45min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67283 Nr: 825-94.2015.811.0014

 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: Ana de Oliveira Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

10h40min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72842 Nr: 2076-16.2016.811.0014

 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: Marcelo Pedroso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

10h00min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72184 Nr: 1689-98.2016.811.0014

 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: Edilene Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

10h20min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75173 Nr: 1143-09.2017.811.0014

 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: Wandony Ferreira Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

11h40min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68410 Nr: 1378-44.2015.811.0014

 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: ESC, Valdelice Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Vadi José Graciano - OAB:OAB/MT 3524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

12h20min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71961 Nr: 1567-85.2016.811.0014

 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: Maria de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

12h00min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71293 Nr: 1193-69.2016.811.0014

 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: Adelaide Lopes Gallo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilma Avelino dos Santos 

Rossoni - OAB:6.209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

11h20min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74517 Nr: 808-87.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Lelis Juiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

13h00min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70304 Nr: 613-39.2016.811.0014

 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: Maurina Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

14h00min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62300 Nr: 584-91.2013.811.0014

 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: Selma Souza Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

13h20min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62287 Nr: 570-10.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT/ 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se acerca dos documentos acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

AuxiliarJudiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 509-52.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Silveira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim Vieira Célio Filho - 

OAB:MT 3.700, Emanoel Marcos Farias Pinto - OAB:10.254

 Processo n.º 509-52.2013.811.0014 Código: 62227

DESPACHO

VISTO,

Tendo em vista a revogação do benefício da suspensão condicional do 

processo à fl. 106, e a manifestação da representante do Ministério 

Público à fl. 107, pugnando pelo prosseguimento do feito e a designação 

da audiência de instrução e julgamento.

Outrossim, DESIGNO o dia 14 de Março de 2018, às 17h00min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado cientificando-o da presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 23 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27665 Nr: 34-04.2010.811.0014

 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 Poxoréu - MT, Antonio Rodrigues 

da Silva, João Gabriel da Silva, Joaquim Martins de Siqueira Neto, J. G. da 

Silva - Transportes - ME, Leoncio Vieira da Silva Filho, Ronan Figueiredo 

Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448, Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 

3.777, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT, Ruy Nogueira 

Barbosa - OAB:4.678.MT., Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 Processo nº 34-04-2010.811.0014 (Código 27665)

VISTO,

Trata-se de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade 

administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de 

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO, 

J.G DA SILVA TRANSPORTES, JOÃO GABRIEL DA SILVA, LEÔNCIO 

VIEIRA DA SILVA e RONAN FIGUEIREDO ROCHA devidamente qualificado 

nos autos.

Acolho o pedido ministerial de fl. 7.771, portanto, determino a carga 

integral do processo para o devido apreciamento dos autos, bem como a 

abertura de novo prazo para apresentação de contrarrazões aos 

recursos interpostos.

INTIMEN-SE todos os requeridos da presente ação, acerca da sentença, 

bem como abra-se o decurso de prazo para apresentação de recursos.

Após, com a apresentação da resposta, ou, havendo o decurso do prazo, 

VISTAS ao Ministério Público Estadual para manifestar-se, no prazo legal.

Intimem-se.

Às providências.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62287 Nr: 570-10.2013.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFeIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:MT/ 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 570-10.2013.811.0014 (Código 75304)

VISTO,

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial manejado por 

ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face de JOSÉ BARBOSA DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos.

Verifica-se que o executado ainda não foi devidamente citado.

Por sua vez, às fls. 148/151, o exequente, pugnou que seja procedida a 

busca de valores em contas bancárias de titularidade do executado, 

mediante consulta ao sistema Bacenjud.

Pois bem.

Prosseguindo, conforme se dessume de todo o processado, a parte 

exequente não conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual 

pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas contas da parte 

executada, utilizando-se do sistema Bacenjud.

Sobre o assunto, de trivial sabença que o novel Código de Processo Civil 

prevê a possibilidade de penhora dos numerários existentes em 

contas-correntes, sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor 

da dívida executada.

A propósito, dispõe o artigo 854, do referido Codex:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeira nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução”.

O legislador, buscando ampliar o grau de satisfatividade da tutela 

executiva, possibilitou ao juiz tornar indisponíveis os ativos financeiros da 

parte devedora, até o valor indicado na execução, mediante requisição 

eletrônica.

 Destarte, conclui-se que o critério utilizado pelo legislador é de encontrar 

a forma mais célere para o adimplemento da obrigação, atentando-se para 

o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro lugar, tendo preferência 

absoluta.

Com efeito, a penhora deve obedecer a um dos critérios definido no art. 

835 do CPC, que estabelece a ordem preferencial de penhora:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira;

(...)”.

Nesse sentido, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a 

serem penhorados, aliado ao fato também inconteste de que o devedor, 

devidamente citado, deixou transcorrer o prazo in albis sem efetuar o 

pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora online.

Ademais, o princípio da menor onerosidade do devedor deve ser 

interpretado em consonância com o princípio da utilidade da execução 

para o credor. Em observância a ambos, a penhora sobre valores 

depositados em conta corrente, além de privilegiar o credor, certamente 

beneficiará o devedor, que não terá que arcar com as custas de avaliação 

do bem, edital de intimação de leilão, e demais diligências.

Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do débito principal, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas do executado JOSÉ BARBOSA DA SILVA, CPF nº 

762.001.161-72, até o limite de R$ 31.027,16 (trinte e um mil, vinte e sete 

reais e dezesseis centavos), nos termos do cálculo atualizado de fl. 151.

Por corolário, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistema Bacenjud.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacenjud, que será juntado aos autos.

Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Poxoréu – MT, 01 de fevereiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70032 Nr: 463-58.2016.811.0014

 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: Dirce Florentina de Souza, Mateus Moreira Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatham Cristiano do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 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), da PERÍCIA médica que foi agendada para o dia 12/3/2018, às 

16h00min., conforme documento a seguir juntado. Bem como encaminhar 

os presentes autos ao setor de Expedição de Documentos, com a 

finalidade de expedir documentos necessários para intimar a parte 

REQUERIDA da PERICIA acima mencionada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 103-55.2018.811.0014

 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: Ramão Eneas Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Pereira Turbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 “VISTO e etc. I – Defiro o pedido da advogada do requerente para juntada 

dos documentos. Procedida à oitiva das testemunhas da parte autora, 

determino que o oficial de justiça faça auto de constatação, no prazo de 

24horas, do local em litigio (colchete e manguero), informando se existe 

passagem da fazenda do requerido que não seja pela propriedade do 

requerente, inclusive, informando se o requerido continuar a utilizar 

referida passagem, passará pela propriedade do Sr. Eneas. Informe ao 

oficial de justiça para que indique o dia e o horário que irá cumprir o ato, 

possibilitando que os advogados acompanhem o ato. Procedendo a 

intimação dos mesmo por telefone (65) 999836554- Valquiria e (66)

-99621-4084 Leonardo.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30365 Nr: 1169-17.2011.811.0014

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GGDM, ALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDdL, ACSdA, EMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adiel Coelho Vieira - 
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OAB:OAB/MT 10.080

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CARLOS SANTOS DE 

ALMEIDA, Filiação: Ely Castro de Almeida e Sandra Santos de Almeida, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ELLEISON MAGNO 

MEDEIROS, Cpf: 96704756191, Rg: 1452806-1, Filiação: Juscimara Maria 

Medeiros, data de nascimento: 16/09/1982, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, eletricista. 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: Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E DECRETO 

JUDICIALMENTE A PERDA DO PODER FAMILIAR de Antônio Carlos Santos 

de Almeida e Elleison Magno Medeiros, qualificados nos autos, com 

relação às crianças Antônia Larissya Delgado Almeida e Guilherme 

Gustavo Delgado Medeiros, respectivamente.Sem custas processuais nos 

termos do artigo 141, §2º, da Lei nº 8.069/90.Transitada em julgado, 

averbe-se a presente sentença à margem do registro de nascimento das 

crianças, nos termos do artigo 163 da Lei nº 8.069/90. Em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Poxoréu (MT), 07 de janeiro de 2016.Patrícia Cristiane 

Moreira 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, Rosely Lopes de 

Araújo, digitei.

Poxoréu, 15 de fevereiro de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 40-98.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ed Aurio Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Processo n.º 40-98.2016.811.0014 Código: 69262

DESPACHO

VISTO,

Ab initio, CADASTRE o advogado constituído pelo réu, caso ainda não 

tenha sido.

Defiro ao advogado nomeado a majoração dos honorários advocatício 

para 09 (nove) URH, uma vez que entendo ser compatível com o trabalho 

desempenhado pelo causídico, além de estar de acordo com a tabela de 

referência da Ordem dos Advogados do Brasil.

A denúncia foi recebida à fl. 45, não é caso de absolvição sumária, pois 

ausentes às hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 O fato narrado na denúncia, em tese, é típico e ausente a princípio, 

excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade, devendo 

nesta fase processual, a autoridade judiciária aprofundar na análise da 

material, demandando dilação probatória.

Apresentada resposta a acusação às fls. 52/64, não houve arguição de 

preliminares.

Assim, DESIGNO o dia 22 de março de 2018, às 14_h_00_min (MT), para a 

audiência de instrução e julgamento.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se o acusado cientificando-o da presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 29 de janeiro de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71859 Nr: 2106-57.2017.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGM, PHSM, PJSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELODS, JWGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, JHANYLEYNE FURLAN SORTI - OAB:23741/O

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 114214 designada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 25/07/2017 às 14:00 horas. Certifico 

ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, Dra. 

Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do art. 8 da 

Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de 

origem para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75133 Nr: 3473-19.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSI GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERBIO - COOPERATIVA DE 

BIOCOMBUSTIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 Visto,

 Recebo os embargos à execução e deixo de atribuir o efeito suspensivo 

uma vez inexistentes os requisitos dispostos no artigo 919, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil.

Intime-se o embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 920 do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 20778 Nr: 626-59.2008.811.0033

 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: MP, VGP, LDBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - OAB:10.390/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LURDE DE BARROS AMARAL, Cpf: 

52250172153, Rg: 3564076-2, Filiação: Israel Augusto Cerqueira e Emilia 

de Barros Cerqueira, data de nascimento: 19/01/1950, brasileiro(a), natural 

de Mantena-MG, casado(a), aux. enfermagem, Telefone 9972 1614 e 

atualmente em local incerto e não sabido VALDEIR GUEDES PAIXÃO, 

Filiação: Genezio da Paixão e Maria da Paixão Ou Olinda da Paixão, 

brasileiro(a), natural de Caetite-BA, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de 

DECRETAR A INTERDIÇÃO de Valdeir Guedes Paixão, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Sra. Gerci dos Santos 

Pereira.Julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em obediência ao disposto 

no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código 

Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se 

na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

dias.Sem custas ou honorários.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Oportunamente, arquive-se.São José do Rio Claro, 13 de 

junho de 2016.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 30 de outubro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28520 Nr: 2399-71.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR MARINS RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Considerando o decurso de prazo do executado para pagamento 

voluntário e impugnação, intimo a parte autora para impulsionar os autos 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57485 Nr: 2648-80.2014.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSI GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, 

devendo manifestar-se sobre a certidão de f. 40.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 58117 Nr: 194-93.2015.811.0033

 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: EVDS, JAF, TJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNDSES, EVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO NAVES DE SOUSA E SILVA, 

brasileiro(a), natural de Gama-DF e atualmente em local incerto e não 

sabido EDJANE VITALINA DA SILVA, Cpf: 73696790125, Rg: 1717788-0, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso [...] 

vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, propor a 

presente AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS, em face de THIAGO 

NAVES DE SOUSA E SILVA, brasileiro, convivente, profissão, CPF e RG 

ignorados, residente e domiciliado na Av. América Vestúceo, 24, bairro 

Jardim Novo Mundo, Goiânia-GO, [...] e de EDJANE VITALINA DA SILVA, 

brasileira, convivente, atendente, CPF 736.967.901-25, RG 1717788-0, 

residente e domiciliada na Rua Monjolheiros, 357, Palmeiras, Sinop-MT [...]. 

I – DOS FATOS. As partes demandadas possuíram um relacionamento 

amoroso, do qual adveio o nascimento de Thiago Júnior Silva; o afeto ruiu 

e eles se separaram. Após nascer, Thago Júnior passou a morar com os 

avós maternos quais sejam, o sr. João Antônio e a sra. Edinaura Vitalino, 

que desde esse período exercem a guarda de fato do infante. [...]. V – 

DOS PEDIDOS. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: a) seja 

concedido o Benefício da Justiça Gratuita, haja vista que os Requerentes 

não tem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com o 

pagamento das custas processuais e demais despesas aplicáveis à 

espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de 

sua família, nos termos do artigo 4º, da Lei n. 1.060/1950, e art. 1º, da Lei 

n. 7115/1983; b) liminarmente, seja deferida a guarda provisória de Thiago 

Jpunior Silva, aos requerentes; [...] Atribui a causa o valor de R$ 3.600,00 

(três mil e seiscentos reais) para efeitos fiscais. Termos em que, Pede 

deferimento.

Despacho/Decisão: Autos nº 194-93.2015.811.0033 – Cód. 

58117Vistos.Defiro o pedido formulado pela parte autora à fl. 46.Cite-se 

consoante requerido.Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 20 de 

outubro de 2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 07 de novembro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68680 Nr: 233-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELIO SCHNEIDER, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de HELIO SCHNEIDER, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 292/2017, 293/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.470,88

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16275 Nr: 1356-41.2006.811.0033

 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: ESPOLIO DE JOÃO PEDRO STIVANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LICHKOSKY, IMCOL - IMÓVEIS E 
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COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Cássia de Noronha 

Sampaio - OAB:4997 -MT, Sérgio Marcos Lermen - OAB:8052/MT

 Intimo as partes para que se manifestem no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da petição e documentos de fls. 146/310.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30854 Nr: 1609-53.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MEDINA, PIO AQUINO DA 

COSTA, DANIEL CASTILHO, WILSON RODRIGUES LOPES, ADEMIR DA 

SILVA, WENDER LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA LHOPES - OAB:13628/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT, MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 Visto.

Considerando a ausência de requisição da testemunha Rodrigo de Matos 

Emiliano, redesigno o ato para o dia 10 de maio de 2018, às 15:30 horas, 

saindo os presentes intimados, devendo a testemunha de acusação 

supracitada ser requisitada ao seu superior para comparecimento ao ato.

Os advogados presentes neste ato comprometem-se a trazer as 

testemunhas de defesa para a audiência supra designada.

Sem prejuízos, determino desde já sejam os autos encaminhados ao MPE 

para manifestação acerca das testemunhas de acusação não 

encontradas, quais sejam, João Santana de Oliveira (fl. 469), Alcenor 

Paes Pereira (fl. 479) e Clebio Correia Melo Junior (fl. 483).

No mesmo sentido, manifeste-se a defesa do acusado Ademir da Silva 

sobre a testemunha Izaias Pereira Lemes (fl. 438).

Doutro norte, determino seja oficiado ao Juízo Deprecado de Cuiabá/MT 

solicitando informações acerca do cumprimento da finalidade da carta 

precatória expedida com intuito de ouvir as testemunhas arroladas pelo 

MPE (fls. 485/486).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54902 Nr: 702-73.2014.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFS, LHFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF, AF, VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA 

JUNIOR - OAB:7875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a petição de f. 66, homologo a desistência da ação, nos 

termos do artigo 267, 4º do CPC.

Como conseqüência, extingo o feito, sem resolução de 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 61169 Nr: 2260-46.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO ROSA DE OLIVEIRA, Rg: 

1927479-3, Filiação: Antônio Rosa de Oliveira e Neusa Rosa de Oliveira, 

data de nascimento: 22/09/1981, brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, 

convivente, seringueiro. 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, [...] vem, 

perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: MARCELO 

ROSA DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente, seringueiro, inscrito no CPF/MF 

sob o nº 055.893.161-89, nascido aos 22/09/1981, natural de Naviraí-MS, 

filho de Neusa Rosa de Oliveira e Antônio Rosa de Oliveira, com endereço 

indicado como sendo na Rua Espanha, nº 1.230-E, Bairro Jardim Europa, 

na cidade de Nova Maringá-MT. Pela prática do seguinte fato delituoso: 

Consta dos inclusos autos de termo circunstanciado que, no dia 15 de 

julho de 2015, em horário ignorado, nas dependências da propriedade 

rural de coordenadas geográficas 12º55’41’’ S e 56º56’34’’ W, sediada na 

zona rural da cidade de Nova Maringá-MT, MARCELO ROSA DE OLIVEIRA 

utilizou motosserra em floresta sem licença ou registro da autoridade 

competente. [...] Ante o exposto, incursa está a conduta de MARCELO 

ROSA DE OLIVEIRA nas disposições constantes do art. 51, caput, da Lei 

Federal nº 9.605/1998; razão pela qual oferece o Ministério Público 

Estadual a presente denúncia [...].

Despacho: Visto.Em consonância com o parecer ministerial encartado às 

fls. 62/63, providencie a citação do acusado por edital de todo o conteúdo 

da decisão de fl. 58, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361 do Código de Processo Penal.Ultrapassado o prazo, certifiquem-se e 

voltem conclusos para deliberação.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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 08 de novembro de 2017

Adriana de Souza Casavechia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64512 Nr: 1424-39.2016.811.0033

 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): LUCIANA JOSE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para retirar, nesta secretaria, a carta precatória 

expedida ou realizar o preparo para distribuição no Juízo Deprecado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 1262-10.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARÇAL FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO MARÇAL FERNANDES, Cpf: 

09894691900, Rg: 530236, brasileiro(a), comerciante, Telefone 

3537-1530. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 20/03/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de PAULO MARÇAL 

FERNANDES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 571/2017, 

572/2017, 573/2017, 574/2017 (MAIS 2 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.004,63

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53027 Nr: 2454-17.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 E nesse ponto esclareço que ele está processualmente representado por 

advogado constituído que, inclusive, foi intimado via DJE da audiência 

agendada, conforme certidão de fl. 488.Com estas considerações, insisto, 

mantenho a solenidade agendada e aguarde-se a sua realização.Na 

sequência, oficie-se o juízo da comarca de Campo Grande/MS solicitando 

a devolução da carta precatória de fl. 424 (custas recolhidas às fl. 

469/470), devidamente cumprida.Ademais, cumpra-se integralmente a 

decisão de fl. 408/411 no tocante ao apensamento dos 

processos.Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 08 de fevereiro 

de 2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 81-08.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO FERNANDES STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA - 

OAB:268677/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64570 Nr: 1446-97.2016.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CENTRAL DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BEATRIZ DE AGUIAR, MIGUEL CARLOS 

RODRIGUES DE AGUIAR, INDUSTRIA E COMERCIO DE SEMENTES 

MANGUEIRINHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE MARIA BUSATO 

BATISTA - OAB:12956 OAB/PR, MATEUS BERALDO ROMÃO - 

OAB:42651 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77060 Nr: 269-30.2018.811.0033

 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: GMDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AURI SOARES DE CARVALHO, Filiação: 

Erosina Soares de Carvalho e Romario Alves de Carvalho, data de 

nascimento: 22/04/1973, brasileiro(a), natural de Crissiumal-RS, 

casado(a), operador de máquinas, Telefone 65 9608-8125. 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: GLÓRIA MARIA DE OLIVEIRA CARVALHO, [...] vem 

com acatamento e respeito devidos à presença de Vossa Excelência 

propor AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO LITIGIOSO, em face de AURI SOARES 

DE CARVALHO, portador de cédula de identidade RG e CPF 

desconhecido, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, 

mediante os termos a seguir alinhavados. I – DOS FATOS A requerente 

contraiu núpcias com o requerido sob o regime parcial de bens desde 12 

de Janeiro de 2009, conforme cópia da certidão de casamento que segue 

em anexo. Ocorre que, em 22/05/2010 a requerente tomou conhecimento 

que o requerido abusava sexualmente de sua filha, M. G. O. A., ocasião 

em que foram tomadas as medidas penais cabíveis, gerando assim, o 

Inquérito Policial nº 1924-18.2010.811.0033 – Código 28046, tomando ele, 

naquela oportunidade rumo ignorado. [...] III – DOS PEDIDOS Diante do 

exposto, requer a requerente que se digne Vossa Excelência em 

determinar que: A) Seja procedida a citação do requerido, via Edital, uma 

vez que ele encontra-se em lugar incerto e não sabido, para querendo 

ofereça defesa no prazo legal, sob pena de revelia, julgando finalmente 

procedente o pedido e decretando por sentença o divórcio do casal, 

pondo-se assim, termo final ao vínculo conjugal existente, passando a 

requerente a usar o nome de solteira; [...] Termos em que se dando à 

causa o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), para 

efeitos fiscais, Pede deferimento.

Despacho/Decisão: Visto,Inexistindo possibilidade de autocomposição em 

virtude da parte requerida encontrar-se em local incerto, conforme 

requerimento para citação por edital, deixou de designar audiência de 

mediação.Cite-se, por edital, a parte requerida para apresentação da 

resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma como disposto no artigo 

335, inciso II do Código de Processo Civil, sob pena de revelia.Com a 

resposta, havendo preliminares ou documentos juntados, intime-se a parte 

autora para impugnação à contestação, no prazo de 10 (dez) dias e, em 

seguida, voltem para decisão ou julgamento antecipado da lide.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 10 de fevereiro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61208 Nr: 2295-06.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARIANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANA MARIANO DIAS, Filiação: Helio 

Gonçalves Dias e Lucila Aparecida Gadea Mariano, data de nascimento: 

13/05/1991, brasileiro(a), natural de São Jose do Rio Claro-MT, solteiro(a), 

do lar. 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: Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, o que faço para CONDENAR ADRIANA MARIANO DIAS, 

brasileira, solteira, desempregada, filha de Lucila Aparecida Gadea 

Mariano, nascida em 13/05/1991, natural de São José do Rio Claro/MT, 

como incurso nas sanções do art. 129, § 9.º, do Código Penal, c/c art. 5.º, 

incisos I e II, da Lei n.º 11.340/2006. -DOSIMETRIAAtenta às diretrizes do 

art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.1.1Circunstâncias 

judiciais:No tocante à culpabilidade, verifico que a acusada não agiu com 

dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta 

inserida no próprio tipo; não há registro de antecedentes, portanto, a 

acusada é tecnicamente primário, frente ao disposto no art. 5º, LVII, da 

Constituição Federal; nada existe de palpável nos autos sobre sua 

conduta social; Além disso, não há elementos suficientes para aferir sua 

personalidade, razão pela qual nada deve ser levado em consideração 

para aumento da pena-base; não há elementos suficientes para 

desvendar os motivos e as circunstâncias do crime, portanto, nada a 

valorar; as consequências extrapenais não foram graves. Ao que se nota, 

o comportamento da vítima não contribuiu para o resultado.Analisadas as 

referidas circunstâncias judiciais, reputo como necessário e suficiente 

para a reprovação e prevenção do crime a pena base no mínimo legal, ou 

seja, em 3 (três) meses de detenção.1.2. Circunstâncias legais:Não há 

circunstâncias atenuantes ou agravantes a ser consideradas.1.3 - 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Também não há causas de 

aumento ou de diminuição de pena a ser consideradas. Desta forma, à 

míngua de outras causas a serem analisadas e após considerar todas as 

circunstâncias cabíveis, torno a pena definitiva em 3 (três) meses de 

detenção, por considerá-la necessária à reprovação e prevenção do 

crime.O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO (art. 33, § 

2.º, alínea “c”, do Código Penal).Considerando que a acusada não 

preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, haja vista ter sido o 

crime cometido com violência à pessoa, deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito.Doutro norte, CONCEDO 

à acusada a SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, pelo prazo de dois 

anos, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, porque a 

condenada não é reincidente em crime doloso; a culpabilidade, os 

antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os 

motivos e as circunstâncias autorizam a concessão do benefício; além do 

mais, não é cabível a substituição prevista no art. 44 do Código 

Penal.Assim, determino a suspensão condicional da pena privativa de 

liberdade imposta à ré pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que 

observadas as seguintes condições (CP, art. 78, § 2.º):I – Proibição de 

frequentar determinados lugares, tais como bares, prostíbulos e 

congêneres a fim de evitar o uso de bebida alcoólica e a prática de novos 

delitos.II - Proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem 

autorização do Juízo.III – Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, 

mensalmente, para informar e justificar suas atividades.Isento a ré do 

pagamento das custas e despesas processuais.Com o trânsito em julgado 

esta decisão, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e comunique-se 

ao Tribunal Regional Eleitoral, Cartório Distribuidor e à Delegacia de Polícia 

(CNGC – 1.3.7 – XI). Na mesma oportunidade, proceda-se à detração 

penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. Oficie-se aos Órgãos 

competentes e forme-se o processo executivo de pena.Publique-se. 

Registre-se. 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 11 de fevereiro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56607 Nr: 2030-38.2014.811.0033

 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: DABDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Visto.

Certifique-se a secretaria se o requerido encontra-se atualmente recolhido 

na Cadeia Pública local.

Com a resposta, voltem os autos conclusos para, se for o caso, 

nomeação de Defensor Dativo, ou nova expedição de mandado de 

citação.

Dou por prejudicada a realização da audiência instrutória designada para o 

dia 17/05/2017.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18678 Nr: 449-32.2007.811.0033

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO 

PEDRO RODRIGUES, MARIA DOLORES RODRIGUES, NORINA PAVÃO 

SOBREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SANDIM - OAB:7838/MS

 Imtimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

carta precatória negativa de fls. 131/132.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51608 Nr: 788-78.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUMAIL DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DIAMANTINO/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMON DE OLIVEIRA 

MARTINS - OAB:14.449/MT

 Intimo a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias indique 

assistente técnico, bem como para apresentar os quesitos, consoante 

disposto no art. 474 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50126 Nr: 1909-78.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JUIZES JOSE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joslaine Fábia de Andrade - 

OAB:6.900, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Administrador Judicial da 

requerida para que apresente parecer no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64367 Nr: 1334-31.2016.811.0033

 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): JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 
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OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

correspondência devolvida de fl. 75v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31630 Nr: 2386-38.2011.811.0033

 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: MISAEL BORGES SOBRINHO

 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:

 Intimo a parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnação à contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63767 Nr: 1021-70.2016.811.0033

 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: CBDS, YVSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLDS, CR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Visto.

Homologo a desistência quanto à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes.

Tendo em vista a composição firmada, homologo o acordo celerado entre 

as partes para que os cuidados (guarda) da criança Yasmim Vitória Silva 

Rodrigues permaneça com a autora, Cristina Batista dos Santos, com 

direito de visitas do genitor e da genitora, sob a forma livre, em horário e 

dias a serem combinado entre as partes e no melhor interesse da criança.

 Neste ato, a autora recebe o valor arrecadado na campanha acima 

mencionada para que continue arcando com as despesas do tratamento 

da menor.

Por consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Transitada em julgado pela preclusão lógica, arquivem-se.

Traslade-se cópia desta aos autos cód. 63550.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 63331 Nr: 790-43.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): GENEZIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

correspondência devolvida de fl. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65422 Nr: 1889-48.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->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): MARCIO ADRIANO SOUZA DE CAMPOS, 

PEDRO ACACIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

correspondência devolvida de fl. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 65380 Nr: 1860-95.2016.811.0033

 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): RIO CLARO TURISMO LTDA, OSMAR NUNES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa de fls. 59/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66376 Nr: 2528-66.2016.811.0033

 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 ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA ABATE DE ANIMAIS LTDA - ME, KELY 

FERNANDA BARBOSA DA SILVA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca das 

correspondências devolvidas de fls. 65v e 66.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20287 Nr: 141-59.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASI MULTICARTEIRA ('FUNDO')

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PAULINO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6835/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa de fls. 224/225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 76376 Nr: 3934-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSP, JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLY RAQUEL ARENHART 

VON BORSTEL - OAB:34.125/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa de fl. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 70125 Nr: 1171-17.2017.811.0033

 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: LEONEL DAMO, ALAIDE DORATIOTTO DAMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, MADALENA MARIA LEMES 

DA SILVA, WENDER LEMES DA SILVA, ALEXANDRE BALDASSO, TARIM 
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ANGÉLICA FARAH VASSOLER BALDASSO, TRISSIA MARIA FARAH 

VASSOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

correspondência devolvida às fls. 373.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 77107 Nr: 294-43.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI 

PIZZOLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANCARLO PEDRO 

WANTOWSKY - OAB:7571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o embargado para que 

apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 29941 Nr: 694-04.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEARIA DÁGOSTO LTDA, DAVID JOSE 

DA CUNHA, ERISLANDIA BEZERRA DE SOUZA, RESIUTIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS E RESIDUOS DE MADEIRAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:156817, Antonio Carlos Guidoni Filho - OAB:SP/146.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

OAB:13640-A/MT, JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - OAB:15618/MT, 

MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, Riudeslar Lopes 

Pereira - OAB:MT/ 12.652

 Intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal, 

conforme despacho de fls. 513/514.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64879 Nr: 1607-10.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): ELIANE MARA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8509 Nr: 287-42.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

correspondência devolvida de fl. 99v.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57598 Nr: 2724-07.2014.811.0033

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MERCEDES VAREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FREDERICO ARRUDA 

MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA MERCEDES VAREIRO, Cpf: 

48685933153, brasileiro(a), casado(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: Conheço dos embargos, eis que interpostos tempestivamente, 

na forma do artigo 1023 do Código de Processo Civil.Inicialmente, 

imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por 

entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar 

alguns aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de 

Processo Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra 

coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim 

preleciona:“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do 

verdadeiro sentido da decisão.”Já o Prof. José Frederico Marques, em 

“Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, 

Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que:“(...) Pressuposto 

dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha 

obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao 

recorrente.” Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, 

obscuridade ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o 

julgado não apresenta clareza em sua redação, ao passo que a 

contradição é vício interno entre as próprias proposições emanadas e, por 

fim, a omissão manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da 

demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc.Os 

embargos de declaração merecem acolhimento.Verifico, no caso em tela, 

que houve a contradição alegada, visto que a magistrada em sua 

sentença acolheu o pedido do autor e procedeu com a condenação em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios.Entretanto, de 

fato, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o embargada e, 

assim, deve ela ser condenada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios.Dessa forma, acolho os presentes 

embargos de declaração, para o fim de declarar a parte dispositiva da 

sentença de fls. 43/44 nos seguintes termos:(...) Pela sucumbência, 

condeno o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo 

do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. (fl. 44) (...)Permanecem inalterados os 

demais termos da sentença.Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e arquivem-se.São José do Rio Claro – MT, 12 de abril de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIOJuíza 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, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 15 de fevereiro de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 60549 Nr: 1794-52.2015.811.0033

 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: J. S. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCUOS LTDA, 

WHELIA CASSIA DE LIMA CARDOSO FÉLIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-FAZENDA NACIONAL, DESTILARIA DE 
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ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LAURA PENHA 

ALMEIDA - OAB:20519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que se manifeste, no prazo legal, acerca da 

certidão negativa de fls. 75.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 68715 Nr: 268-79.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERANI DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VERANI DOS SANTOS MARTINS, Cpf: 

01209424100, Rg: 1561543-0, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/01/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de VERANI DOS SANTOS 

MARTINS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 420/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.051,59

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 15381 Nr: 508-54.2006.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA MARCONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ALBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 66305 Nr: 2476-70.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABICLEY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, FABIANO DE SOUZA, EDESON CLEITON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABICLEY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 06236009000182, atualmente em local incerto e 

não sabido FABIANO DE SOUZA, Cpf: 01172119155, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido EDESON CLEITON DE OLIVEIRA, 

Cpf: 00669187151, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

FABICLEY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, FABIANO DE 

SOUZAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Multa, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

4609/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 85.151,68

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 74176 Nr: 3008-10.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão negativa de fl. 19, intimo a parte autora para 

impulsionar o feito no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55020 Nr: 855-09.2014.811.0033

 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 CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS BIRIGUI INDUSTRIA DE CALÇADOS 

LTDA EPP, MOACIR LOQUETI, GLAUCO LOQUETI MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de COMPLEMENTO DE diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) conforme 

fls.118/119. Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser 

recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência; devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28507 Nr: 2386-72.2010.811.0033

 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: MARIA HELENA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10.236/MT, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - 

OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Deixo de analisar o pedido de não conhecimento do recurso de 
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apelação pela intempestividade, porque, em regra, o juízo a quo não tem 

competência para exercer o juízo de admissibilidade recursal.

Com efeito, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o 

juízo de primeira instância que proferiu a sentença recorrida (art. 1.010, 

caput, CPC) está proibido de proferir qualquer decisão a respeito da 

atribuição ou não de efeito suspensivo da apelação, bem como de analisar 

a admissibilidade do recurso de apelação, a teor da regra contida no artigo 

1.010, § 3º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro 

grau, conterá:

(...)

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão 

remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de 

admissibilidade.” (negritei).

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Intime-se, via DJe, o(a/s) advogado da parte autora para, querendo, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

(b) Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as nossas homenagens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32431 Nr: 617-58.2012.811.0033

 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: ARTUR TAVARES COSTA CARVALHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO FERNANDES DUTRA, SUELY 

SEBASTIANA GARCIA DE PAULA, ANGELICA NUNES, ROSELI DE 

OLIVEIRA SALOME E PARENTES, VILMAR PEREIRA GOMES, RUDIMAR 

ROBERTO GOLLO, ELENISE AMÁLIA CASARIL, DARI HILÁRIO 

KONZELMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMÃO - 

OAB:10066-B/MT, Mary Christiane Bertaia Dal Maso - 

OAB:13.390/MT, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - OAB:18.960 

OAB/MT, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17538/O

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de realização da tentativa de 

conciliação, conforme termo apartado pelo conciliador às fls. 511, 

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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52732 Nr: 2116-43.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GONÇALVES DOS SANTOS, JOSE 

CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2116-43.2013.811.0033 – Código 52732

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PÚBLICO

RÉUS: GILMAR GONÇALVES DOS SANTOS e JOSE CARLOS DOS 

SANTOS

INTIMANDO: Réu: Jose Carlos dos Santos Filiação: Laruro Carvalho dos 

Santos e Neucinda Maria de Jesus, data de nascimento: 27/06/1975, 

brasileiro(a), natural de Lanranjeiras do sul-PR, convivente, ajudante de 

alinhadeira, Endereço: Rua Edvania, S/n, Ao Lado Ca Casa do Sogro Zé 

Pedro, Telefone 66 8141-2523, Bairro: Jardim Mayra, Cidade: Nova 

Maringa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/07/2013

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: (...)Do Réu JOSÉ CARLOS DOS SANTOS: 1ª Fase: 

Procedendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 

do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à 

espécie, uma vez que seu dolo não ultrapassou os limites da norma penal; 

o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais; nada foi apurado 

quanto a sua conduta social e a sua personalidade; os motivos do crime 

são próprios do tipo; as circunstâncias do crime não são reprováveis; a 

conduta não teve maiores consequências; comportamento da vítima em 

nada contribuiu para a prática delituosa. Sopesadas essas circunstâncias 

judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das 

favoráveis e, considerada a pena prevista para o crime de porte ilegal de 

arma de fogo - Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa – 

reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 

crime a fixação da pena base em seu mínimo legal, isto é, no patamar de 

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 2ª Fase: Não existem 

circunstâncias agravantes da pena, e embora reconheça a atenuante da 

confissão espontânea, ainda que extrajudicial, deixo de realizar qualquer 

redução da pena, visto que já fixada no mínimo legal, mantendo, assim, a 

pena no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª 

Fase: Derradeiramente, inexistem causas de aumento ou diminuição. 

Portanto, FICA O RÉU JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, VULGO 

“SEGURANÇA”, DEFINITIVAMENTE CONDENADO À PENA DE 2 (DOIS) 

ANOS DE RECLUSÃO E 10 (dez) DIAS MULTA.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Hugo Cesar Canevari Junior

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74835 Nr: 3362-35.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO CHRUSCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO ANDRE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Vistos etc. 1. RECEBO a presente Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, nos termos do artigo 784 do CPC/2015, e também, porque 

comprovado o recolhimento de duas guias referentes ao parcelamento 

das custas judiciais e taxa judiciária, conforme fls. 26. 2. FIXO, de plano, 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à 

causa, na forma do artigo 827 do CPC/2015, os quais, na hipótese de 

pronto pagamento do valor exequendo, serão reduzidos pela metade 

(artigo 827, § 1º, do CPC/2015). 3. DEIXO de designar audiência preliminar 

de conciliação, porque inaplicável no rito do processo em questão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77049 Nr: 266-75.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BELCHIOR DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911, de 

1º de outubro de 1969, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do 

seguinte bem: VEÍCULO AUTOMOTOR: TOYOTA, MODELO COROLLA 

SEDAN FLEX XLI 1.8 16V (N.SERIE) A/G 4P, ANO 2008/2009, CHASSI 

9BRBB42E795023173, PLACA NJG4778, COR PRATA E RENAVAM Nº 

979891639, devendo ser nomeado depositário qualquer um dos patronos 

do autor ou quem por eles for indicado, mediante termo e compromisso.Por 

consequência, determino a restrição judicial do bem na base de dados do 

Renavam, por meio do Sistema Renajud, em observância ao art. 3º, § 9º, 
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do Decreto-lei nº 911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014, cujo 

comprovante de inclusão de restrição veicular acompanha a presente 

decisão.3.1. Concedo ao (à) oficial de justiça avaliador (a), a quem couber 

o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 212 do Novo Código 

de Processo Civil.3.2. Indefiro os pedidos para determinar a retirada de 

ônus incidentes sobre o bem objeto deste feito (IPVA, multas, taxas, 

alugueres de pátio etc.), porque de responsabilidade do credor fiduciário, 

que tem o direito de propor eventual ação de regresso contra o devedor 

fiduciário.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)INTIME-SE o patrono da instituição financeira requerente, 

via DJe, sobre o teor desta decisão;b)EXPEÇA-SE o competente mandado 

para o cumprimento da presente liminar;c)Após executada a medida 

liminar, CITE-SE o(a) Requerido(a) para, querendo: (i) no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados na exordial, acrescido das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

depositado, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69; e (ii) no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, nos termos do art. 3º, § 

3º, do Decreto Lei nº 911/69, consignando no mandado as advertências 

legais contidas no art. 341 do NCPC;d)Decorrido os prazos, 

CERTIFIQUEM-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2690 Nr: 518-11.2000.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIDIO GRIEP FENNER, ERCI MARIA FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Petição de fls.211, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 26426 Nr: 299-46.2010.811.0033

 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: LUCI MARIA CLEMENTE

 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:

 Desta feita, a intimação da testemunha pela máquina judiciária para 

comparecer à audiência e prestar depoimento reveste-se de caráter 

excepcional, somente podendo ser efetivada, a teor do art. 455, § 4º, do 

CPC: (i) quando frustrada a intimação de advogado, (ii) quando sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz, (iii) quando 

figurar no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o 

magistrado o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo 

em que servir, (iv) quando a testemunha houver sido arrolada pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública, (v) de testemunha que deve 

ser inquirida em sua residência ou onde exercem sua função (art. 454, 

CPC).Portanto, estando o processo em ordem, declaro-o saneado, 

devendo o feito seguir seu curso, com a realização da instrução.3. 

DESIGNO a realização de audiência de instrução para o dia 10 (dez) de 

maio de 2018, às 13h30min.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intime-se, via DJe, o patrono da parte autora para, 

juntamente com a requerente, comparecerem na audiência designada, 

para qual deverão trazer sua(s) testemunha(s) independentemente de 

intimação judicial, sob pena de desistência da inquirição da(s) 

testemunha(s) (CPC, art. 455, § 3º), bem como acerca da presente 

decisão.b)Intime-se por correio o Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), para 

comparecer na audiência, bem como acerca da presente 

decisão.c)Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, 

constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC (Se a 

parte, pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida 

da pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.).d)Após, conclusos para realização da 

audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31762 Nr: 2518-95.2011.811.0033

 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: DIRCILENE DE SOUZA 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. Conforme decidido pelo E. STF no RE 631.240 (item 7 da Ementa), nas 

ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. (Negritei).

No caso destes autos, verifica-se que a autora formulou o requerimento 

administrativo, restando este indeferido (fl. 96), devendo, portanto, 

prosseguir o feito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Cite-se o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a 

Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), com as advertências do artigo 344 

do Código de Processo Civil, para oferecer contestação por escrito no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 c/c art. 335 do Novo Código de Processo 

Civil);

(b) Transcorrido o prazo, com ou sem resposta da parte requerida, 

certifique-se e intime-se a parte requerente, via DJe na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação e ou requerer o que entender de direito.

(c) Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69222 Nr: 662-86.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO 

GUARIENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO MIGUEL ZANDONADI, JOÃO BOSCO 

ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Considerando a finalidade do ato deprecado [arresto de 66.629 sacas 

de soja de 60kg – fls. 04/05], a certidão de fl. 65 [arresto parcial de 65.000 

sacadas de soja], a decisão de fl. 68 [recolhimento do mandado de arresto 

e a devolução do produto constrito], a certidão de fl. 87 [reintegração da 

soja arrestada á fl. 65] e a petição de fl. 93 [requerimento de devolução da 

missiva ao juízo deprecante], DEVOLVA-SE a presente missiva à Comarca 

de origem, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 2305-79.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução em face da Fazenda Pública do Estado 
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de Mato Grosso, na qual o exequente alega ser credor do valor de R$ 

19.863,87 (dezenove mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e 

sete centavos), a título de honorários advocatícios no exercício da 

advocacia dativa.

Citado, o executado não se opôs ao pedido (petição de fl. 71).

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Este processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários 

advocatícios em que o exequente, advogado, desempenhou no exercício 

da advocacia dativa nesta unidade judiciária.

A Fazenda Pública, citada, não se opôs ao pedido (petição de fl. 71).

3. HOMOLOGO, pois, os cálculos apresentados pelo exequente na petição 

inicial para fixar o valor do crédito executado em R$ 19.863,87 (dezenove 

mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), importe 

esse a vigorar a partir da data da propositura da demanda e atualizado 

monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Certifique-se o decurso de prazo para oferecimento de embargos e, em 

seguida, requisite-se o pagamento, por meio de RPV, nos termos dos 

artigos 535, § 3º, II, e 910, § 1º, ambos do CPC, observado o Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

3. Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73309 Nr: 2664-29.2017.811.0033

 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: LPDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Certifique-se a secretaria acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida à fl. 29

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74136 Nr: 2997-78.2017.811.0033

 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: VALTER SOUZA DE OLIVEIRA, AMO, MMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE MARIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Certifique-se a secretaria acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida à fl. 57

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76323 Nr: 3904-53.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O.G. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA O.G. 

MATEI EPP, JADISON MATEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEPAVI SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa objetivando o 

recebimento de duplicatas mercantis emitidas e não pagas.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. No título executivo extrajudicial que embasa este processo executivo (fl. 

17) e no instrumento de protesto (fl. 18), consta a informação de que a 

sacada, ora executada, reside na Rua Major Gama, nº 1260, Centro, em 

Cuiabá/MT.

 Na petição inicial (fl. 05) e no requerimento de citação (fls. 07/08), por sua 

vez, constou a informação de que a executada tem sede na Rua da 

Consolação, nº 3037, Conjunto 01, Cerqueira César, em São Paulo/SP, e é 

representada por sócio proprietário residente na Rua Doutor Ramalho 

Franco, nº 273, Vila Fátima, em Penápolis/SP.

Essa disparidade de endereços reclama, em homenagem à prudência, 

prévios informes do ocorrido pelo credor, a fim de legitimar a atuação 

jurisdicional.

2. INTIME-SE, via DJe, o patrono do exequente para que, em 15 (quinze) 

dias úteis, esclareça essa disparidade de endereços constantes do título 

executivo extrajudicial e da qualificação do devedor, comprovando-se, se 

for o caso, a alegação e promovendo-se, também se for o caso, a emenda 

da petição inicial.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62792 Nr: 485-59.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PANGLOSS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANNINE CRUZ SOUZA - 

OAB:19565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:11012/MT, ANTONIO MARCOS LOPES - OAB:15837-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.67, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74788 Nr: 3351-06.2017.811.0033

 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: R. J. PEÇAS E RETIFICA LTDA ME, MARIA BEATRIZ 

DALÁVIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. CONDENO a Requerente ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor 

da causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, porque, 

embora devidamente intimada, deixou de comparecer na audiência de 

conciliação, tampouco apresentou justificativa da ausência, o que 

representa ato atentatório à dignidade da justiça, a teor do art. 334, § 8º, 

do Código de Processo Civil.

 2. CERTIFQUE-SE eventual decurso de prazo para apresentação da 

contestação e, caso apresentada, INTIME-SE a autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, querendo, impugnar a contestação.

3. Após, INTIMEM-SE os patronos dos litigantes para, em 05 (cinco) dias 

úteis, especificarem outras provas que pretendem produzir, justificando 

sua produção.

 4. INTIME-SE, ainda, o causídico subscritor da exordial para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos a competente procuração.

5. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 28400 Nr: 2279-28.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON SOARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Acolho o pedido ministerial de fls. 87, e, por conseguinte, DESIGNO 

audiência de justificação para o dia 29 (vinte e nove) de maio de 2018 às 

15h00min.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) Intime-se o requerente Edson Soares dos Santos [endereço: Próximo à 
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Farmácia do Clóvis e Mercado do João Velho, distrito de Brianorte, 

município de Nova Maringá/MT];

b) Intimem-se as testemunhas Evanildo Ducel Acunha e Rosalice Ducel 

Acunha, nos endereços declinados à fl. 86;

c) Ciência ao Ministério Público e à advogada nomeada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8005 Nr: 2081-35.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

OAB:MT/3.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA LHOPES - OAB:13628/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 (...)Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Inclua-se o Sr. ALTAMIR GIMENES DO AMARAL no polo 

ativo da ação.b) Procedam-se as alterações necessárias na capa dos 

autos e Sistema Apolo, fazendo constar como procurador do executado o 

advogado Rafael Sganzerla Durand (fl. 168v).c)Intimem-se as partes, por 

meio de seus procuradores judiciais, sobre o inteiro teor da presente 

decisão.d)Intime-se o executado, por meio de seus procuradores judiciais, 

para manifestar-se, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos 

novos cálculos da exequente (fl. 196), bem como para, no mesmo prazo, 

pagar o débito referente ao pedido de cumprimento de sentença de fls. 

187/189, tendo como exequente Altamir Gimenes do Amaral, incluindo 

custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários 

de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 1º do CPC. 

Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.e)Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31016 Nr: 1771-48.2011.811.0033

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALAMINO CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71141 Nr: 1773-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73847 Nr: 2852-22.2017.811.0033

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução em face da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso, na qual o exequente alega ser credor do valor de R$ 

9.436,16 (nove mil e quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis 

centavos), a título de honorários advocatícios no exercício da advocacia 

dativa.

Citado, o executado não se opôs ao pedido (petição de fls. 41/42).

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Este processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários 

advocatícios em que o exequente, advogado, desempenhou no exercício 

da advocacia dativa nesta unidade judiciária.

A Fazenda Pública, citada, não se opôs ao pedido (petição de fls. 41/42).

3. HOMOLOGO, pois, os cálculos apresentados pelo exequente na petição 

inicial para fixar o valor do crédito executado em R$ 9.436,16 (nove mil e 

quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos), importe esse a 

vigorar a partir da data da propositura da demanda e atualizado 

monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Certifique-se o decurso de prazo para oferecimento de embargos e, em 

seguida, requisite-se o pagamento, por meio de RPV, nos termos dos 

artigos 535, § 3º, II, e 910, § 1º, ambos do CPC, observado o Provimento n. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017.

4. Às providências, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-43.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

RUAM CARLOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para, no prazo da Lei manifestar-se sobre o 

depósito efetuado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-80.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

AUTOS Nº. 1000228-80.2017.8.11.0033 REQUERENTE: NAPOLEAO 

PEREIRA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA DESPACHO Vistos, 

Intime-se a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito reivindicado, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da dívida, a teor do art. 523, 

do Código de Processo Civil - CPC. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 
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São José do Rio Claro/MT, 30 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61168 Nr: 2259-61.2015.811.0033

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANGELO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE SOUZA CAMPOS 

BELO SILVEIRA - OAB:12584/MT

 Informo a Vossa Excelência que foi designado o dia 10 de abril, às 

16h30min para audiência para realização de audiência em Curitiba/PR

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 23354 Nr: 599-42.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR CACHOEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o teor da Certidão do 

Sr. Oficial de Justiça.

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61479 Nr: 1958-95.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE SOUZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17.795-MT

 Vistos.

Tendo em vista a juntada de laudo definitivo, intime-se a defesa para que 

se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 2426-59.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A ALVES COSTA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos, com a finalidade de informar o patrono da parte 

autora, que o comprovante de diligência do oficial de justiça juntado às fl. 

23/24, foi recolhido na Diretoria do Fórum Cível da Comarca de Cuiabá e 

não nessa comarca de Vila Rica. Desso forma, os autos ficam 

paralisados, aguardando a juntada do comprovante da diligênci, a ser 

efetuado nessa comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51903 Nr: 1854-74.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAS PACIENTE HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para abrir à defesa, para apresentar suas alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59172 Nr: 777-59.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS INÁCIO PREUSSLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO EUGÊNIO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO SULEK - OAB:3403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDERS RODRIGUES 

MONTEIRO DA GAMA - OAB:22.717/GO, RAPHAEL RODRIGUES DE 

OLIVIERA E SILVA - OAB:22.470/GO

 Vistos.

Trata-se de execução por quantia certa de título extrajudicial proposta por 

CLÓVIS INACIO PREUSSLER em face de ADÃO EUGENIO RIBEIRO, todos 

devidamente qualificados nos autos.

 A inicial veio instruída com documentos de fls. 12/51.

Às fls. 53, foi recebida a inicial, expedido mandado de citação do 

executado.

Às fls. 58, foi efetuada a citação do executado.

Às fls. 60/61, ambas as partes peticionaram pela homologação do acordo 

firmado entre elas.

É o relatório.

 DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

de fls. 60/61, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, com 

fundamento no artigo 515, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

 Em consequência, RESOLVO O MÉRITO da presente ação, nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme avençado.

Determino a baixa de eventuais penhoras e constrições decorrentes deste 

feito, bem como a retirada da averbação premonitória sobre imóvel do 

executado.

 Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.

P.I.C.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50902 Nr: 2506-65.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR BATISTA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURISTON VIEIRA RESENDE DE OLIVEIRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12.03.2018 às 09:00 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
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 Cod. Proc.: 50257 Nr: 2247-70.2017.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS, IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 09.03.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 35549 Nr: 1360-91.2014.811.0035

 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: Laura Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirley Ivo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 02.03.2018 às 14:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48987 Nr: 1514-07.2017.811.0035

 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: Manoel Fraga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandra Alves de Moraes, Espólio de Nilton 

Fraga Ribeiro, Emília Fraga de Moraes, Sânia Larizy Fraga de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

designação de audiência de justificação para o dia 08 de março de 2018, 

às 15h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51358 Nr: 2671-15.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZINEIDE APARECIDA DA SILVA NEDER-EPP, 

Rozineide Aparecida da Silva Neder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Adilson Follmann - ME, Vilmar Adilson 

Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 08.03.2018 às 15:00 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.: 51453 Nr: 2713-64.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 12.03.2018 às 16:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 18-74.2016.811.0035

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 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: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31017 Nr: 988-16.2012.811.0035

 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: Adriana Nogueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, Wanderson 

Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062, Lauremi Rodrigues Nascimento 

Silva - OAB:18261/0

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes requeridas para, que 

no prazo legal, respondam ao recurso interposto nas fls. 184/196.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9474 Nr: 311-25.2008.811.0035

 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: Augusto Carlos Cajango

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cheminova Brasil Ltda, Zoofort - 

Suplementação Animal Indústrial e Comércio Ltda, Syngenta Proteção de 

Cultivos Ltda, Zoofort Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline de Oliveira Teles - 

OAB:16154/O, Celso Umberto Luchesi - OAB:10.365-A/MT, Decio 

Cristiano Piato - OAB:7.172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:OAB/MT 

3.719, Fabiano Joaquim Qinebre - OAB:12.196/MT, Ligia Armani 

Michaluart - OAB:138673/SP, Paulo Michaluart - OAB:170089/SP, 

Ricardo Seichi Takaishi - OAB:244361/SP

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos da requerida 

Zoofort - Suplementação Animal Indústrial e Comércio Ltda, para que a 

apresente na solenidade aprazada, tendo em vista a impossibilidade de 

intimação pelo Juízo(correspondência devolvida fls.1839/1840.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40212 Nr: 1332-89.2015.811.0035

 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: Elmídio Borges Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Francisco Liduena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 19.03.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 40212 Nr: 1332-89.2015.811.0035

 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: Elmídio Borges Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Francisco Liduena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do requerido para 

intimá-lo da designação de audiência conciliatória para o dia 19/03/2018, 

as 09:00 horas, bem como, para que apresente a representante do espólio 

na solenidade aprazada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 2464-16.2017.811.0035

 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): Cláudio Baléstro Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jakson Ricardo Freier - 

OAB:13.420/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do acusado para 

intimá-lo da designação de audiência para a oitiva da testemunha EDIVAN 

SILVA LIMA para a data de 15/03/2018 às 16h:00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33993 Nr: 88-62.2014.811.0035

 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: Eva Moraes Rocha Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerente para que, 

no prazo legal, responda ao recurso de Apelação interposto nas 

fls.235/252.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34304 Nr: 378-77.2014.811.0035

 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: Eva de Jesus Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerente para que, 

no prazo legal, responda ao recurso de Apelação interposto nas 

fls.170/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 37432 Nr: 240-76.2015.811.0035

 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: ENI CORREIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 

o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV ao requerente, a 

partir do período não prescrito, qual seja 04/02/2010, tendo por base o 

percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levará em conta 

a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, nos termos do art. 18, I, da Lei 8880/94.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 42516 Nr: 607-66.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFD, IDDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Alto Garças-MT - OAB:, Rubens Vera Fuzaro Junior - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 607-66.2016.811.0035-ID-42516

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Jovina Ferreira David

Ithalo Doryel David Oliveira

PARTE RÉ/DEVEDORA: JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Joel Francisco de Oliveira, Cpf: 53538943168, Rg: 618825 

SSP MT Filiação: Jerônimo Francisco de Oliveira e de Geralda Nunes de 

Oliveira, data de nascimento: 07/07/1968, brasileiro(a), natural de Alto 

garças-MT, solteiro(a), pedreiro, Endereço: Rua 06 S/nº, Bairro: 

Mangueira, Cidade: Alto Garças-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

VALOR DA CAUSA: R$ 615,61

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 815,25, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.

 Eu, , digitei.

 Alto Garças - MT, 15 de fevereiro de 2018.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44453 Nr: 1314-34.2016.811.0035

 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: Jéssica Barbosa Silva, Wilker da Silva Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B.M.ABED - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 19.03.2018 às 17:00 horas-MT. Assim, sejam as partes e seus 

respectivos advogados intimados a comparecerem neste dia e horário.
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Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45737 Nr: 26-06.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILIANE ABREU DIAS - 

OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Antônio Ribeiro - 

OAB:8628/GO

 SENTENÇA: Considerando que após o ajuizamento da ação a criança foi 

entregue espontaneamente à mãe, DECLARO EXTINTO o processo, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da falta de interesse de agir 

superveniente, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Atento ao princípio da 

causalidade, condeno a autora no pagamento das despesas processuais, 

ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da JUSTIÇA 

GRATUITA. Sem honorários, ante a ausência de resposta. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se. Publicada em audiência saindo os presentes 

intimados. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45732 Nr: 21-81.2018.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Francisco de Souza, José Roberto da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, CLAUDIANE BARKOSKI - OAB:14779/MT

 Código nº 45732

1) Cumpra-se como deprecado, servindo cópia como mandado.

2) Designo audiência para o dia 01/03/2018, às 12h30min. (HORÁRIO MT), 

a fim de inquirir a(s) pessoa(s) arrolada(s).

 3) Intime(m)-se a(s) pessoa(s) a ser(em) inquirida(s) para 

comparecimento.

4) Oficie-se à origem, para as comunicações de praxe.

5) Ciência ao Ministério Público e à Defesa, se for o caso.

Alto Taquari/MT, 15 de janeiro de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45146 Nr: 2841-10.2017.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS CAMPOS 

VERDES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Sales Scutti, Aureo Sales Scutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JUSTINIANO DE SOUZA - 

OAB:42.003/PR, REGINALDO FABRICIO DOS SANTOS - OAB:42002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34853 Nr: 590-87.2015.811.0092

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Valadão - ME, COSME 

ALMEIDA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça na Ref. 56.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46623 Nr: 287-34.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Neves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III e VI, do CPC/2015, haja vista o abandono da 

causa pela parte autora e em razão da falta de interesse de agir. Sem 

custas, eis que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito 

em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas 

e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46621 Nr: 285-64.2014.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, em face do abandono da causa pela parte autora.CUSTAS pela 

parte autora, todavia, SUSPENDO sua exigibilidade, pois a parte é 

beneficiaria da justiça gratuita.Sem condenação em honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais.Cumpra-se o 

necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 1680 Nr: 112-09.1999.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelardo Zuchetti (Espólio), Esterina M. 

Zuchetti, Luiz Nelson Zuchetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Intimação do advogado da parte requerida para que compareça nesta 

secretaria no prazo de 15 (quinze) dias para indicar/retirar os documentos 

que pretende desentranhar.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 2378-07.2015.811.0038

 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: Ana Cleide da Silva, GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:MT - 11.135, Luiz Gonçalves de Seixas Filho - OAB:MT - 15.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, suficientemente provados os dados, demonstrada a 

necessidade/interesse na retificação do assento de nascimento no 

Registro Civil, assim como presente manifestação favorável do(a) 

representante do Ministério Público, RESOLVO O MÉRITO, acolho os 

pedidos formulados na ação e os julgo PROCEDENTE – CPC, art. 269, 

I/NCPC, art. 487, I c/c Lei n. 6.015/73, art. 109, § 4º - para o fim de 

determinar/ordenar a expedição de mandado, com a indicação de que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50/NCPC, art. 

98 e ss. -, para que seja RETIFICADO o assentamento de nascimento de 

G A B R I E L  S I L V A  D O S  S A N T O S  –  m a t r í c u l a  n . 

06516901552009100014279001629649 – , fazendo ali constar o nome 

correto de seu genitor, qual seja, JOVAIR LOPES DOS SANTOS. Uma vez 

promovida a retificação, deverá o oficial expedir nova certidão de 

nascimento.Condeno a parte autora/interessado(a) – NCPC, art. 88 - “Nos 

procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas 

pelo requerente e rateadas entre os interessados” - no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá 

suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de condená-la em honorários advocatícios, 

em decorrência do tipo de ação/procedimento – jurisdição voluntária sem 

parte adversa ou lide -, ausência de angularização da demanda com a 

citação de parte adversa, bem como sucumbência da requerente.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22318 Nr: 1090-34.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice de Figueiredo Baia Nobre

 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:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

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.

Ademais, aguarde o ofício do COREJ/MT referente aos valores do crédito 

da parte autora para determinar a expedição de alvará judicial.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24471 Nr: 506-30.2010.811.0038

 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: Erica Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Besson Bissi - 

OAB:11228/MT, Eliane Assunção Beltramini - OAB:MT-12472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

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.

Há pedido de levantamento de valores referente aos trabalhos realizados 

pela médica perita nomeado, razão pela qual, havendo valor arbitrado em 

favor dessa profissional, DETERMINO que providencie o cadastramento 

junto ao sistema AJG da Justiça Federal e realize o necessário para 

pagamento.

Por fim, aguarde o ofício do COREJ/MT referente aos valores do crédito da 

parte autora para determinar a expedição de alvará judicial.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 1156-72.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Marconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 1156-72.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Marconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Certifico que a parte executada, devidamente intimada da r. decisão 

judicial datada de 8/8/2017, conforme juntada de mandado de ref. 2, até a 

presente data, não se manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12235 Nr: 359-77.2005.811.0038

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B, Silvio Araujo Pereira - OAB:MT / 16162-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

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.

Após, aguarde o integral cumprimento dos valores referente à parte, 

através de precatório.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 14533 Nr: 594-10.2006.811.0038

 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 Aparecida Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Rufo Junior - OAB:MT 

- 8251-B, José Anselmo da Costa Prado - OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que 

tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

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.

Após, aguarde o integral cumprimento dos valores referente à parte, 

através de precatório.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19384 Nr: 396-02.2008.811.0038

 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: Ozéas Guimarães

 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 da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 24, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25522 Nr: 1563-83.2010.811.0038

 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 Sardinha Damaceno

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA REGINA 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1563-83.2010.811.0038, 

Protocolo 25522, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55234 Nr: 102-37.2014.811.0038

 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: Creuza Severino de Jesus

 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, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULA REGINA 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 102-37.2014.811.0038, Protocolo 

55234, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72749 Nr: 229-67.2017.811.0038

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Nutribrás Ltda, Enebrás Projetos de Usinas 

Hidrelétricas Ltda, Carlos Sergio Arantes, Rogel A.L. Motta - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José Energia PCHs LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Peretti - 

OAB:SC/ 36232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NCPC, art. 1.022 – oposto pela 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, em decorrência da 

decisão que deferiu parcialmente a tutela para que o embargante 

cesse/suspenda a análise dos projetos apresentados pelas partes e 

referente à PCH Cabaçal 4, cadastrados sob n. 48500.000406/2015-72 

[Requerentes] e n. 48500.005937/2014-71 [Requerida].

Esses foram opostos no prazo, em petição dirigida ao juiz e com pedido de 

modificação da sentença – efeito infringente -, razão pela qual DETERMINO 

a intimação da parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, uma vez que seu eventual 

acolhimento implica a modificação da sentença embargada – NCPC, art. 

1.023, caput e §§.

Consequentemente, DETERMINO que intime as partes, sendo a intimação 

da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, realizada 

perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação 

judicial, pessoalmente por carga, remessa ou meio eletrônico – NCPC, art. 

183, caput e § 1º, art. 230 e 269, § 3º – e da parte autora/requerente 

através do seu(sua) advogado(a) constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss..

Transcorrido o prazo in albis ou não, volte-me para análise.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23483 Nr: 2282-02.2009.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Pantaleao Ancelmo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A - Em 

liquidação Extrajudicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Rodrigues de Oliveira 

Delmondes - OAB:MT - 7819, Katya Regina Novak de Moura - 

OAB:15898/MT, Vera Lucia Novak - OAB:MT/ 10.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Fátima Rabelo 

Jacomo - OAB:OAB 19.515 GO

 Intimação da parte embargante para que compareça nesta secretaria a 

fim de retirar os documentos originais que possui interesse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 29 Nr: 46-97.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. Barros-ME, Jose Maria Pereira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:PR/ 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464, Etelmínio Arruda Salomé Neto - OAB:MT/ 9.869

 Intimação da parte autora para que compareça nesta secretaria da vara a 

fim de desentranhar os documentos originais de seu interesse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66044 Nr: 123-42.2016.811.0038

 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: São José Energia PCHs LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficial de Registro de Imóveis - 1° Serviço 

Registral da Comarca de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danielle Avila Almeida Gama 

Martins - OAB:MT/ 14442-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, REVOGO a decisão pretérita de TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA proferida por magistrada que me 

antecedeu - Ref. 4 - e HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, a DESISTÊNCIA da ação/pedidos formulada, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 158, parágrafo único, do CPC/NCPC, art. 200, 

parágrafo único, e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito/pedidos, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 267, VIII, 

do CPC/NCPC, art. 485, VIII e § 5º.Condeno a(s) parte(s) no pagamento 

das taxas, despesas e custas processuais, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa.Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 69006 Nr: 1384-42.2016.811.0038

 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: Elinaldo Silva Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brookfield Centro - Oeste Empreendimentos 

Imobiliarios S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO, tendo como partes as em epígrafe, 

em que esclareceu/informou a impossibilidade de pagamento das custas, 

taxas e despesas processuais, pugnando pelo arquivamento.

Ocorre que o atual Código de Processo Civil permite, entre outros, o 

parcelamento - NCPC, art. 98, § 6o, "Conforme o caso, o juiz poderá 

conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento".

Isso posto, DETERMINO a intimação da parte, através de sua advogada, 

para manifestar em prosseguimento.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias in albis, volte-me para extinção e 

arquivamento.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 76548 Nr: 2240-69.2017.811.0038

 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: GRdS, RAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que as partes compareçam nesta secretaria a fim de 

retirar a certidão de casmento averbada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 95626 Nr: 3464-42.2017.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A ( BASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria da Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Ayres Barros - OAB:TO/ 

2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, Keyla 

Marcia Gomes Rosal - OAB:TO/2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA para a citação e constrição de bens da 

parte devedora, tendo aquela resultado positiva.

Isso posto, DETERMINO que intime a parte credora/exequente para que 

tenha ciência disso, esclareça se ocorreu o pagamento/adimplemento e, 

em caso negativo, requeira em prosseguimento no prazo de 15 (quinze) 

dias, inclusive indicando bens.

Transcorrido o prazo in albis, devolva à origem com as homenagens, 

cautelas e baixas.

Cumpra.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41091 Nr: 1176-36.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Santo Afonso 

-MT, A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 Intimo o patrono da ré, via DJE, dando lhe ciência da decisão de pronúncia 

de folhas 171/173 - verso, para efeitos recursais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64019 Nr: 4598-43.2017.811.0026

 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: VADIS PAULO CONSOLI, DANIELA RITA GRISA 

CONSOLI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Orestes Katica, ROSILETE ISOTON 

KATIKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER MARCEL BOER - 

OAB:39373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 300, do CPC, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para 

determinar que se averbe na matrícula n. 5.278, da 1º Circunscrição do 

Registro de Imóveis desta Comarca, a propositura desta ação.4. 

Cumpra-se a Secretar ia, com urgência, as seguintes 

providências:a)EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Primeiro Serviço Notarial e 

Registral desta Comarca, solicitando a averbação desta demanda na 

matrícula n. 5.278, no prazo de 05 (cinco) dias.b)ENCAMINHEM-SE os 

autos à conciliadora para a DESIGNAÇÃO de AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO de acordo com sua pauta, conforme dispõe o artigo 695 do 

CPC, 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.Anoto que, o não comparecimento injustificado da parte autora ou 

do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.c)CITE-SE e 

INTIMEM-SE a parte requerida para comparecer à solenidade, 

acompanhado de seu procurador judicial, bem como para contestar a 

partir da data da audiência de conciliação ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação.Face o disposto no art. 344 do 

NCPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo 

autor.d)INTIME-SE a Requerente, na pessoa de seu Causídico, para 

comparecer na audiência designada.e)Em seguida, caso na contestação 

sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito do 

autor, INTIME-SE a parte autora para réplica...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56054 Nr: 3357-68.2016.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA SEVERINO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lussivaldo Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783, Rodrigo Rodrigues dos Santos - OAB:15547-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Desta forma, não evidenciada a miserabilidade necessária para a 

concessão do benefício da gratuidade da justiça, DETERMINO que a parte 

autora recolha, no prazo de 30 (trinta) dias, as custas e a taxas 

judiciárias, conforme o valor da causa, sob pena de extinção do feito.Se 

recolhida as custas e despesas processuais, REMETAM-SE os autos ao 

cartório distribuidor, para que certifique, no prazo de 3 (três) dias, se o 

valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram recolhidas 

adequadamente.Diversamente, transcorrido o prazo in albis, certifique-se 

e tornem-me os autos conclusos para sentença – código 

36.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20360 Nr: 725-79.2010.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Serafina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Jesus Vieira de Oliveira - OAB:9.309/MT, Roque 

Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

OAB:1661900-SIAPE

 Em cumprimento a decisão de fls.199, uma vez elaborado Cálculo da 

Dívida pela Contadoria Judicial (fls. 200), Intima-se o Douto Causídico 

postulante na defesa no Autor para, querendo, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca do sobredito cálculo, sob pena de tácita 

concordância como o mesmo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42162 Nr: 91-78.2013.811.0026

 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: Naira Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que 

escoou “in albis” o prazo processual para apresentação de Contrarrazões 

ao Recurso de Apelação por parte da Autarquia Demandada/Recorrida, 

razão pela qual remeto os presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para apreciação do Recurso interposto pelo Autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49550 Nr: 1622-34.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson Brito Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6760/MT

 Em fiel cumprimento a decisão de fls. 318, após detido dedilhar dos autos 

constatei que a Douta Causídica representante do Reeducando manifestou 

acerca do Cálculo de fls. 312 na petitória de fls. 315. Isto posto, uma vez 

ausentes atos pendentes de cumprimento, faço carga dos presentes 

autos ao Gabinete, permanecendo esta secretaria no aguardo de 

ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40464 Nr: 296-44.2012.811.0026

 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: União Avícola Agroindustrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leal Engenharia Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Morelli de Sales - 

OAB:4142/RO, Damião Orlando de Oliveira Lott - OAB:14.246, EDMAR 

GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9793/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Padinha Klotz - 

OAB:15.409- OAB/SC

 Tendo em vista que às fls. 105/106 constam substabelecimento dos 

poderes outorgados pelo Autor a novos Advogados, sem que haja 

reserva aos anteriores, fato este que não fora oportunamente registrado 

no sistema fazendo com que a publicação da sentença no DJe saísse em 

nome dos patronos já destituídos, visando sanar tal vício, INTIMA-SE o 

autor, por intermédio de seus causídicos devidamente constituídos acerca 

da Sentença prolatada nos autos, a qual possui a seguinte redação: “(...) 

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Nos termos do art. 85, §2º do NCPC, CONDENO a requerida no 

pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.No 

tocante a sucumbência, não sendo requerida a sua execução no prazo de 

seis (06) meses, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos. Em relação às 

custas processuais devidas, PROCEDA-SE na forma da CNGC/MT e 

legislação pertinentes, INTIMANDO-SE a requerida para proceder o 

recolhimento e, caso não o faça no prazo legal, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHE-SE o processo ao arquivo, anotando-se a pendência às 

margens da distribuição.DECLARO esta publicada com a entrega na 

Secretaria da 1ª Vara. 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 praxe.UMPRA-SE.Às 

providências.Arenápolis/MT, 09 de outubro de 17.MARINA CARLOS 

FRANÇA,Juíza de Direito em Cooperação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41214 Nr: 1346-08.2012.811.0026
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Creci Soave

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:08714398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I. Processo em ordem.

 II. CUMPRA-SE na íntegra a decisão retro.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45743 Nr: 1434-75.2014.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFCdPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, 

MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA - OAB:28367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 CERTIFICO em cumprimento a r. decisão proferida às fls.49v. destes 

autos, que o MM. Juiz de Direito desta Comarca de Arenápolis-MT, fixou o 

valor de 01,34 URH equivalente a R$1.004,87 (um mil e quatro reais e 

oitenta e sete cenetavos) nos termos do art. 22, paragrafo 1º da Lei n. 

8.906/94 e da Resolução nº 096 de 27/07/2007 da OAB-MT, pela 

nomeação dativa e serviços advocatício prestado pelo Advogado DR. Elias 

Bernardo Souza, OAB/MT nº 3898, que deverão ser suportados pelo 

Estado de Mato Grosso, nos Termos do Provimento nº 09/007 - CGC/MT, 

com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos, 

observando a Resolução nº 096/2007 OAB/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45743 Nr: 1434-75.2014.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFCdPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, 

MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA - OAB:28367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Intima-se o Douto Curador Especial nomeado para defender os interesses 

do Requerido nos autos em epígrafe, para que, no prazo de 05 dias, 

compareça nesta secretaria judicial para Retirar a Certidão de Honorários 

Advocatícios emitida em razão dos serviços prestados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44854 Nr: 780-88.2014.811.0026

 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: Davi Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Padilha e Silva - 

OAB:11637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Norberto Targino da Silva - 

OAB:32.243 /GO

 Intima-se a parte autora para manifestar-se referente a petição juntada 

pelo Requerido às fls. 131/133 e seguintes, no prazo legal .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42944 Nr: 1091-16.2013.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que, na 

presente data, compareceu nesta secretaria judicial a Sra. Valdeci Oliveira 

da Costa, oportunidade na qual foi Intimada do inteiro teor da sentença 

parcial de mérito prolatada nos autos, mormente para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para 16/05/2018, às 

14hrs.00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43677 Nr: 1878-45.2013.811.0026

 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: Celia Maria de Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões recursais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 44939 Nr: 852-75.2014.811.0026

 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: Jecir Aparecida Menezes /Sokabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Trata-se de Ação de Reivindicatória com Pedido de 

Antecipação de Tutela em que Jecir Aparecida de Menezes move em 

desfavor de Wilson Gonçalves(...)Compulsando os autos, constato que as 

partes são capazes e o direito litigioso permite composição, de sorte que 

não vejo óbice em homologar, o acordo formulado às fls. 53/54 e, por 

consequência, extinguir o feito.3. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, e, como tal, 

julgo o mérito da demanda para homologar a transação efetivada, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Novo Código de Processo 

Civil.Custas e despesas processuais divididas pelas partes igualmente 

(NCPC, art. 90, §2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, a teor do art. 98, § 3º, do Novo 

Código de Processo Civil, face o deferimento da gratuidade da 

justiça.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se.Publicada com a 

inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se. 

Cumpra-se.Arenápolis, 22 de agosto de 2.016.Luis Felipe Lara de 

SouzaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 58994 Nr: 1747-31.2017.811.0026

 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: Genildo Luiz Leone Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o novel patrono do autor, 

via Dje, para, querendo, impugnar a contestação e os documentos a ela 

agregados, no prazo de 15 (quinze) dias.
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EDITAL N.º 04/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE JUÍZ LEIGO DA COMARCA DE ARIPUANÃ – ESTADO DE MATO 

GROSSO - TORNAR PÚBLICO a reabertura de Processo Seletivo para o 

Credenciamento de Juiz Leigo da Comarca de Aripuanã, mediante as 

condições estabelecidas neste Edital
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68498 Nr: 2957-28.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA PEREIRA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade com pedido liminar de tutela antecipada proposta por 

ALEXANDRINA PEREIRA PEGO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados na inicial.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido à ref. 4.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

9.

A impugnação à contestação aportou à ref.15.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autoral, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 16h.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62942 Nr: 2579-09.2016.811.0088

 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: ISDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, decretando o 

divórcio do casal, nos termos do art. 226, § 6º da Constituição Federal, 

1.580 do Código Civil e 40 da lei 6.515/77, declarando cessados os 

deveres de coabitação, fidelidade recíproca e regime matrimonial de bens 

e em consequência extingo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas, haja vista 

serem beneficiários da justiça gratuita.Nos termos do art. 22, §1º do 

Estatuto da OAB, arbitro honorários advocatícios ao defensor nomeado 

como curador especial, Dr. Jabes Ferreira Celestino Barboza em 03 URH’s, 

que deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se 

certidão para cobrança a requerimento do interessado.Após o trânsito em 

julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários 

para averbação junto aos ofícios competentes, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.Ciência ao 

Ministério Público.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29215 Nr: 40-22.2006.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djessica Luana Missio - 

OAB:019.227, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298, JULIO CESAR 

PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Considerando o cumprimento do mandado de prisão civil em desfavor do 

executado (fls. 227/230), intime-se a representante do menor, a fim de que 

se manifeste sobre eventual pagamento do débito alimentar ou proposta 

de acordo, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sendo negativo, aguarde-se em Cartório o pagamento do débito ou o 

decurso de prazo da prisão.

 Certifique-se sobre o integral cumprimento da decisão de fl. 214/214, 

verso.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62673 Nr: 2383-39.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

CICERO MANOEL VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MONTEIRO 

TAVARES - OAB:19736/O

 Vistos etc. Ante a ausência de Defensoria Pública, nomeio para 

acompanhar o ato, como defensor dativo ao réu José Aparecido 

Rodrigues Santos, o Dr. Wainer Williams de Figueiredo Fortes. Nos termos 

do artigo 22, § 1º, do Estatuto da OAB, fixo honorários advocatícios em 

seu favor, em 1,5 URH, que deverão ser custeados pelo Estado de Mato 

Grosso, mediante expedição de certidão para cobrança. Anote-se no 

relatório de acordo com o Provimento n° 09/2007 da CGJ e capítulo I, 

Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais devidas. 

Sirva-se a presente como certidão para cobrança de honorários 

(devidamente selada).

 Considerando os depoimentos tomados nesta data, dou por encerrada a 

instrução processual. Dê-se vista do processo às partes, para a 

apresentação das alegações finais, primeiramente ao Ministério Público e 

posteriormente à defesa dos réus, no prazo e na forma legal. Saem os 

presentes intimados. Intime-se o advogado constituído do réu José 

Aparecido Rodrigues Santos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64937 Nr: 385-02.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: EG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a parte autora apresentou endereço atualizado do 

requerido (ref. 32), promova-se a devida anotação no sistema APOLO.

No mais, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

dia 19 de julho de 2018, às 13h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Cite-se e intime-se o requerido, para comparecer ao ato acompanhado de 

advogado e de suas testemunhas (artigo 8º da Lei 5.478/68), 

consignando-se que sua ausência importará em revelia e confissão 

(segunda parte do artigo 7º do citado diploma legal). Outrossim, na 

eventualidade de não-composição, poderá oferecer na referida audiência 

defesa oral ou escrita, podendo, ainda, produzir provas documentais, sob 

risco de preclusão.

Intime-se o requerido acerca dos alimentos provisórios arbitrados por este 

juízo (ref. 4).

 Intime-se a requerente para que compareça à audiência acima designada, 

acompanhada de suas testemunhas, cientificando-a que sua ausência 

importará em extinção e arquivamento do processo.

Nessa mesma solenidade, poderão ser ouvidas as testemunhas que 

acompanharem as partes e, à vista dos pontos controvertidos, 

passar-se-ão à apreciação de questões processuais porventura 

existentes e à deliberação acerca das provas que ainda se mostrem 

necessárias.

Intimem-se.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72152 Nr: 5551-15.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENO BASILIO CAMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por SENO BASÍLIO CAMERA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à 

ref.13.

A impugnação à contestação encontra-se acostada à ref. 19.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autoral, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 15h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56928 Nr: 632-51.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para manifestação acerca da certidão do 

distribuidor de ref. 43, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60604 Nr: 889-42.2016.811.0088

 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: WPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDPTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA - 

OAB:7.717-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620

 Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, decretando o 

divórcio do casal, nos termos do art. 226, § 6º da Constituição Federal, 

1.580 do Código Civil e 40 da lei 6.515/77, declarando cessados os 

deveres de coabitação, fidelidade recíproca e regime matrimonial de bens 

e em consequência extingo o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas, haja vista 

serem beneficiários da justiça gratuita.Nos termos do art. 22, §1º do 

Estatuto da OAB, arbitro honorários advocatícios ao defensor nomeado 

para defender os interesses do autor, Dr. Astilho Demétrio Urbieta em 05 

URH’s, que deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso. Ao 

advogado nomeado como curador especial, Dr. Romildo de Paiva, arbitro 

seus honorários em 03 URHs, que também deverão ser custeados pela 

Fazenda Pública Estadual. Expeçam-se certidões para cobrança a 

requerimento dos interessados.Após o trânsito em julgado, expeçam-se 

os mandados e ofícios que se fizerem necessários para averbação junto 

aos ofícios competentes, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.Ciência ao Ministério Público.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69836 Nr: 3900-45.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oleni Maria Batista Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por OLENI MARIA BATISTA COSTA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

8.

A impugnação à contestação encontra-se acostada à ref. 13.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autoral, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 16h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73592 Nr: 577-95.2018.811.0088

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROMARIO DE SOUZA CORREA BRUNORO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:45819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, havendo dúvida quanto ao direito do requerente, 

INDEFIRO o pedido inicial nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de 

Processo Penal e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

determinando seu oportuno arquivamento. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Ciência ao Ministério Público.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73677 Nr: 626-39.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente, por seu advogado, para apresentar os 

dados das partes em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justificar a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Após, cumprida a determinação acima, voltem conclusos como URGENTE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69759 Nr: 3840-72.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deuza Maria Costa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por DEUZA MARIA COSTA DE FREITAS em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Compulsando o processo, depreende-se que a parte autora não 

apresentou requerimento administrativo. Justificou a ausência, afirmando 

que a Comarca de Aripuanã não possui Agência da Previdência Social. 

Aduz que a distância entre os municípios de Aripuanã e Colniza é de 

aproximadamente 247 km em vias de péssimas condições.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

10.

A impugnação à contestação aportou à ref. 15.

Pois bem, considerando o teor da contestação pela autarquia requerida, 

ficou caracterizado o interesse de agir da autora, uma vez que há 

resistência ao pedido. De mais a mais, é possível inferir que, de qualquer 

sorte, acaso tivesse formulado requerimento administrativo, este também 

teria sido rejeitado, razão pela qual resta configurado o interesse de agir.

Assim, tendo em vista que não foi arguida nenhuma questão preliminar e 

que as partes estão devidamente representadas, estando, portanto, 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro 

o feito saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

junho de 2018, às 14h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55274 Nr: 1785-56.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djessica Luana Missio - 

OAB:019.227

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que o réu ELIZEU GOMES DE OLIVEIRA 

foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de dois anos 

e seis meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação 

pecuniária (fl.35).

 Diante do Ofício n° 106/SEMUSA/2015 (fl. 47) foi trazida a informação de 

que Elizeu Gomes de Oliveira, não estava cumprindo com as obrigações 

impostas.

 A tentativa de intimá-lo para que voltasse a dar continuidade ao 

cumprimento de suas obrigações restou infrutífera, vez que o executado 

não foi encontrado, conforme se extrai da certidão de fl. 90-v.

Essa conduta enseja a conversão das penas restritivas de direitos em 

privativa de liberdade, nos moldes do art. 44, § 4º, do Código Penal, que 

dispõe:

“§ 4º. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade 

quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No 

cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo 

cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta 

dias de detenção ou reclusão”.

Isso posto, determino a CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE 

DIREITOS IMPOSTAS AO RÉU ELIZEU GOMES DE OLIVEIRA EM PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, nos 

termos do art. 44, § 4º, do Código Penal.

 Deixo de designar audiência admonitória, uma vez que já fora realizada 

(fl.91), sendo esta negativa.

Intime-se o sentenciado por edital.

 Ciência ao Ministério Público.

 Intime-se a advogada constituída pelo reeducando às fls.36/37.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69763 Nr: 3844-12.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNO MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por EDNO MIRANDA DE OLIVEIRA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Compulsando o processo, depreende-se que a parte autora não 

apresentou requerimento administrativo. Justificou a ausência, afirmando 

que a Comarca de Aripuanã não possui Agência da Previdência Social. 

Aduz que a distância entre os municípios de Aripuanã e Colniza é de 

aproximadamente 247 km em vias de péssimas condições.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

8.

A impugnação à contestação aportou à ref. 13.

Pois bem, considerando o teor da contestação pela autarquia requerida, 

ficou caracterizado o interesse de agir da autora, uma vez que há 

resistência ao pedido. De mais a mais, é possível inferir que, de qualquer 

sorte, acaso tivesse formulado requerimento administrativo, este também 

teria sido rejeitado, razão pela qual resta configurado o interesse de agir.

Assim, tendo em vista que não foi arguida nenhuma questão preliminar e 

que as partes estão devidamente representadas, estando, portanto, 

presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro 

o feito saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

junho de 2018, às 15h.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.
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Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 5677-65.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por MARIA LUCIA DOS SANTOS DA LUZ em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Compulsando o processo, depreende-se que a parte autora não 

apresentou requerimento administrativo. Justificou a ausência, afirmando 

que a Comarca de Aripuanã não possui Agência da Previdência Social. 

Aduz que a distância entre os municípios de Aripuanã e Colniza é de 

aproximadamente 247 km em vias de péssimas condições.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

8.

A impugnação à contestação aportou à ref.11.

Pois bem, considerando o teor da contestação pela autarquia requerida, 

ficou caracterizado o interesse de agir da autora, uma vez que há 

resistência ao pedido. De mais a mais, é possível inferir que, de qualquer 

sorte, acaso tivesse formulado requerimento administrativo, este também 

teria sido rejeitado, razão pela qual resta configurado o interesse de agir.

Destarte, delibero pelo prosseguimento do feito.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 17h.

Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72935 Nr: 141-39.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 A princípio, ante a composição amigável entre as partes, cancelo a 

audiência designada nos autos.

VIVIANE CORREA DA SILVA ajuizou Ação de rescisão contratual c/c 

pedido de ressarcimento de dano material e antecipação de tutela em 

desfavor de ADELSON VIANA DE CARVALHO.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido à ref. 9.

O requerido foi devidamente citado à ref. 19.

As partes protocolizaram petição de acordo à ref. 22.

 É o breve relato do essencial.

 Pois bem. Tendo em vista que as partes chegaram a um acordo para a 

solução do litígio, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos e JULGO o processo, com 

resolução de mérito.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça à requerente, ante sua 

hipossuficiência.

Anoto, por oportuno, que deixo de determinar a suspensão do feito, tendo 

em vista que, no caso de descumprimento do acordado, poderá o autora 

pedir o cumprimento da sentença, não havendo qualquer prejuízo neste 

ínterim.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55274 Nr: 1785-56.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djessica Luana Missio - 

OAB:019.227

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZEU GOMES DE OLIVEIRA, Rg: 

2204406-0, Filiação: Antonio Alves de Oliveira e Alaide Gomes de Oliveira, 

data de nascimento: 08/11/1973, brasileiro(a), convivente, Telefone (66) 9 

8444-7191. 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.

 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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Sentença: Compulsando os autos, verifica-se que o réu ELIZEU GOMES 

DE OLIVEIRA foi condenado ao cumprimento da pena privativa de 

liberdade de dois anos e seis meses de reclusão, substituída por penas 

restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a 

comunidade e prestação pecuniária. Diante um documento, foi trazida a 

informação de que Elizeu Gomes, não estava cumprindo com as 

obrigações impostas. A tentativa de intimá-lo para que voltasse a dar 

continuidade ao cumprimento de suas obrigações restou infrutífera, vez 

que o executado não foi encontrado. Essa conduta enseja a conversão 

das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, nos moldes do 

art. 44, §4°, do Código Penal. Isso posto, determino a CONVERSÃO DAS 

PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS IMPOSTAS AO RÉU ELIZEU GOMES DE 

OLIVEIRA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, A SER CUMPRIDA EM 

REGIME ABERTO, nos termos do art. 44, §4°, do Código Penal.

Aripuanã, 18 de dezembro de 2017

Vanderlei Lizi de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 55274 Nr: 1785-56.2014.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Djessica Luana Missio - 

OAB:019.227

 Intimo a parte requerida pra que tome ciência acerca da sentença 

proferida nos autos.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68643 Nr: 3060-35.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural, 

proposta por EUNICE DE SOUZA SANTOS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Compulsando o processo, depreende-se que a parte autora não 

apresentou requerimento administrativo. Justificou a ausência, afirmando 
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que a Comarca de Aripuanã não possui Agência da Previdência Social. 

Aduz que a distância entre os municípios de Aripuanã e Colniza é de 

aproximadamente 247 km em vias de péssimas condições.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

10.

A impugnação à contestação aportou à ref.12.

À ref. 22 foi determinada a intimação da parte autora para apresentar o 

requerimento administrativo junto ao INSS.

 À ref. 26, consta pedido de reconsideração de decisão, sob a alegação 

de que a autarquia requerida não refutou a ausência do prévio 

requerimento administrativo.

 Pois bem, considerando o teor da contestação pela autarquia requerida, 

ficou caracterizado o interesse de agir da autora, uma vez que há 

resistência ao pedido. De mais a mais, é possível inferir que, de qualquer 

sorte, acaso tivesse formulado requerimento administrativo, este também 

teria sido rejeitado, razão pela qual resta configurado o interesse de agir.

Destarte defiro o pedido formulado à ref. 26, e delibero pelo 

prosseguimento do feito.

Tendo em vista que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

junho de 2018, às 14h.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69765 Nr: 3846-79.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por VERA LUCIA CLEMENTE em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Compulsando o processo, depreende-se que a parte autora não 

apresentou requerimento administrativo. Justificou a ausência, afirmando 

que a Comarca de Aripuanã não possui Agência da Previdência Social. 

Aduz que a distância entre os municípios de Aripuanã e Colniza é de 

aproximadamente 247 km em vias de péssimas condições.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

10.

A impugnação à contestação aportou à ref. 15.

Pois bem, considerando o teor da contestação pela autarquia requerida, 

ficou caracterizado o interesse de agir da autora, uma vez que há 

resistência ao pedido. De mais a mais, é possível inferir que, de qualquer 

sorte, acaso tivesse formulado requerimento administrativo, este também 

teria sido rejeitado, razão pela qual resta configurado o interesse de agir.

Destarte, delibero pelo prosseguimento do feito.

Tendo em vista que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

junho de 2018, às 13h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69816 Nr: 3886-61.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulma Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:0

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por ZULMA FERNANDES DE OLIVEIRA em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Compulsando o processo, depreende-se que a parte autora não 

apresentou requerimento administrativo. Justificou a ausência, afirmando 

que a Comarca de Aripuanã não possui Agência da Previdência Social. 

Aduz que a distância entre os municípios de Aripuanã e Colniza é de 

aproximadamente 247 km em vias de péssimas condições.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

10.

A impugnação à contestação aportou à ref. 15.

À ref. 23 foi determinada a intimação da parte autora para apresentar o 

requerimento administrativo junto ao INSS.

 À ref. 25, consta pedido de reconsideração de decisão, sob a alegação 

de que a autarquia requerida não refutou a ausência do prévio 

requerimento administrativo.

 Pois bem, considerando o teor da contestação pela autarquia requerida, 

ficou caracterizado o interesse de agir da autora, uma vez que há 

resistência ao pedido. De mais a mais, é possível inferir que, de qualquer 

sorte, acaso tivesse formulado requerimento administrativo, este também 

teria sido rejeitado, razão pela qual resta configurado o interesse de agir.

Destarte defiro o pedido formulado à ref. 25, e delibero pelo 

prosseguimento do feito.

Tendo em vista que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

junho de 2018, às 15h30min.

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo.

 Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69817 Nr: 3887-46.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINA BATISTA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária para concessão de aposentadoria rural 

por idade, proposta por SALVINA BATISTA RIBEIRO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Compulsando o processo, depreende-se que a parte autora não 

apresentou requerimento administrativo. Justificou a ausência, afirmando 

que a Comarca de Aripuanã não possui Agência da Previdência Social. 

Aduz que a distância entre os municípios de Aripuanã e Colniza é de 

aproximadamente 247 km em vias de péssimas condições.

Devidamente citada, a autarquia requerida apresentou contestação à ref. 

8.

A impugnação à contestação aportou à ref.11.

Pois bem, considerando o teor da contestação pela autarquia requerida, 
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ficou caracterizado o interesse de agir da autora, uma vez que há 

resistência ao pedido. De mais a mais, é possível inferir que, de qualquer 

sorte, acaso tivesse formulado requerimento administrativo, este também 

teria sido rejeitado, razão pela qual resta configurado o interesse de agir.

Destarte, delibero pelo prosseguimento do feito.

Tendo em vista que não foi arguida nenhuma questão preliminar e que as 

partes estão devidamente representadas, estando, portanto, presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o feito 

saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento pessoal 

da autora, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 17h30min.

Intimem-se as partes, devendo a requerente comparecer ao ato 

acompanhada de suas testemunhas.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25539 Nr: 326-85.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Carvalho, ANA PAPADIUK DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Borges Santos - 

OAB:OAB/ MT12.558

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução promovida por Banco do Brasil SA em face 

de João Carlos de Carvalho.

Em decisão fl.102 foi determinada a suspensão do processo conforme 

pedido da exequente, objetivando tratativas de acordo.

O exequente peticionou no sentido de levantamento dos valores 

bloqueados via BacenJud fl.103.

A executada manifestou no sentido de que não foram realizadas 

tentativas de acordo mesmo tendo tentado contato com a exequente, 

requerendo o desbloqueio por se tratar de dívida com garantia real em 

valores muito superiores ao montante devido.

Intime-se a exequente para se manifestar acerca da petição fls.104/106, 

no prazo de 10(dez) dias, sob pena desbloqueio dos valores em nome do 

executado e extinção do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53371 Nr: 284-31.2014.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Despachei no apenso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63577 Nr: 184-71.2017.811.0100

 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: ADILSON JOSÉ DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MS/6611, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Vistos etc.

Ao tempo em que defiro o pedido de perícia judicial vindicado, DETERMINO 

a intimação das partes, para que apresentem os quesitos ou caso 

queiram, complementem os quesitos já apresentados, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, o que deverá ser certificado.

Às Providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50920 Nr: 454-71.2012.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDETE SILVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do requerente para que apresente o resultado da pericia em 

5(cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26669 Nr: 393-20.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANIO SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Intimar o denunciado, na pessoa de seu defensor, da carta precatória 

expedida e encaminhada para inquirição da testemunha, Uarlei Cardoso 

Silva Santos, na Comarca de Rio Verde-GO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30495 Nr: 250-60.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/GO 48315

 Intimação do denunciado, na pessoa de seu defensor, da carta precatória 

expedida e encaminhada para inquirição da testemunha, Sara Ribeiro dos 

Santos, na comarca de Nova Xavantina-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30444 Nr: 197-79.2013.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESAR LEITE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MESQUITA 

MENDES - OAB:/GO 41.775

 Intimar o denunciado, na pessoa de seu defensor, da carta precatória 

expedida e encaminhada para inquirição da testemunha, Jakellyne Paulino 

Alves Batista, na Comarca de Barra do Garças-MT.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36673 Nr: 459-24.2016.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NTER, ORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

DOLZAN - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 Intimar as partes, na pessoa de seus defensores, da carta precatória 

expedida e encaminhada para a comarca de Nova Xavantina-MT, para dar 

ciência aos avós da menor quanto aos dados bancários apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37567 Nr: 151-51.2017.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDC, DGDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ALVES CAIXETA - 

OAB:20632 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o requerente, na pessoa de seu defensor, da carta precatória 

expedida e encaminhada para citação do requerido, na Comarca de Porto 

Alegre do Norte-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36230 Nr: 273-98.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARTA RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IANDRA SANTOS 

MORAIS, para devolução dos autos nº 273-98.2016.811.0110, Protocolo 

36230, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 26489 Nr: 213-04.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação->Determinação

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSÉ CARDOSO DE 

SOUZA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS 

(fls. 119/124).

Recebimento da inicial às fls. 127.

Devidamente intimado e ciente do cumprimento de sentença, o executado 

manifestou concordância (fls.129/130) quanto ao cálculo do valor 

principal.

No entanto, em relação aos honorários advocatícios, narrou haver 

excesso de execução, aduzindo a necessidade de aplicação da Súmula 

111 do STJ. Apontou os valores devidos ao exequente como sendo R$ 

804,53 (oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos) com 

relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.

O exequente pugnou pela homologação do cálculo de fl. 123, ante a 

concordância do executado e pela expedição da competente RPV em 

favor do autor.

 Entretanto, discordou do valor apontado pelo executado com referência 

aos honorários sucumbenciais, apresentando novos cálculos (fls. 

134/135).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 123, apresentado pela parte 

exequente, EM RELAÇÃO AO VALOR PRINCIPAL, devendo ser expedida a 

competente Requisição de Pequeno Valor na quantia de R$ 37.855,47 

(trinta e sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete 

centavos), em favor do Autor, conforme fl.120.

Quanto aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, ante a 

divergência existente; seja o executado intimado para manifestar-se 

acerca dos cálculos apresentados pelo exequente em fls. 134/135, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo.

Intime-se o executado para manifestar-se quanto ao cálculo de fls. 

134/135

Expeça-se o ofício para a Requisição de Pequeno valor, em relação ao 

valor principal (fls. 123).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23947 Nr: 73-38.2009.811.0110

 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: SERGIO DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA D'ARC DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Vistos.

Decisão->Determinação

Primeiramente, retifique-se a capa dos autos e o sistema Apolo, visto que 

se trata de cumprimento de sentença (fls.59/63).

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

cálculo atualizado do débito.

Defiro o pedido de folha 155, o qual pugnou pela penhora, registro e 

avaliação dos bens indicados às fls. 156/158.

 Expeça-se carta precatória para a Comarca de Barra do Garças/MT, para 

que proceda com a penhora, registro da penhora e avaliação dos bens 

referidos; devendo ser atentado para o valor suficiente para o pagamento 

do débito, averbando-os junto às matrículas dos imóveis.

 Aportado aos autos a avaliação supra, sem nova conclusão, intimem-se 

as partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem impugnação das avaliações, intime-se o credor para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto ao interesse na adjudicação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1531 Nr: 634-67.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS VALE 

DO ARAGUAIA LTDA, LATICÍNIO LANCHEBON INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, SEBASTIÃO ANTONIO DA COSTA, SAMUEL JOSÉ ARRUDA, 

ORLANDO MANOEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - OAB:2895-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARY CARVALHO BORGES 

- OAB:2.078

 Vistos, etc.

Decisão - Determinação

Primeiramente, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar aos autos o cálculo atualizado do débito.

Defiro o pedido de nova avaliação dos bens penhorados, diante do lapso 

temporal transcorrido.
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Expeça-se mandado de avaliação.

Intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21719 Nr: 737-40.2007.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MANOEL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

 Defiro o pedido retro.

Promova-se o cadastramento dos causídicos (fl. 120).

Intime-se o exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de suspensão do processo.

Cumpra-se. Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22827 Nr: 387-18.2008.811.0110

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVA ROSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARTIN SPOHR - OAB:, 

KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:167929-SP, MOACIR 

JESUS BARBOZA - OAB:105.089 /SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por EVA ROSA 

BORGES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Após tramitação dos embargos à execução de Código: 30941, os feitos 

foram chamados à ordem em razão da execução de sentença tramitar 

naqueles autos, ao invés de tramitar nos presentes, assim, foram 

transladas as peças ao presente feito conforme fls. 139/177.

Verifica-se às fls. 161/162, o INSS apresentou o demonstrativo do 

depósito.

A parte autora posterirormente foi intimada para requerer o que 

entendesse de direito (fl.176), entretanto, deixou transcorrer in albis o 

prazo.

 Afere-se dos autos que os valores já foram levantados (fls. 132 e 

seguinte, não numerada; alvarás n° 43/2015 e 44/2015).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, numere-se a página seguinte à 132, na qual consta o 

alvará de levantamento número 44/2015.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente, visto que os valores 

foram depositados e levantados (fls. 132 e seguinte; alvarás n° 43/2015 e 

44/2015).

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo 

devedor.

Certificado o trânsito em julgado, e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35734 Nr: 18-43.2016.811.0110

 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: JOSÉ APARECIDO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA JOSÉ LOURENÇO DA SILVA, 

MAGDA JOSÉ LOURENÇO, APARECIDA JOSÉ LOURENÇO, VALDEIR JOSÉ 

LOURENÇO, VALDIR JOSÉ LOURENÇO, VANDERLI JOSÉ LOURENÇO, 

RAIMUNDO JOSÉ LOURENÇO, RENATO LOURENÇO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, TATIANE ALINE OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:157032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 Com arrimo no art. 487, I do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na peça de ingresso, extinguindo o feito com resolução de 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor de causa; 

entretanto SUSPENDO a exigibilidade, com fulcro no art. 98, §3°, do 

CPC.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito em 

definitivo com as baixas de estilo e anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 26401 Nr: 125-63.2011.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANOR DE SOUSA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Suspensão.

Cuida-se de Ação para Concessão de Benefício Previdenciário c/c Pedido 

de Tutela Antecipada, movida por NICANOR DE SOUSA GONÇALVES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Após a determinação do acórdão de fl.136, para o retorno dos autos à 

Primeira Instância, o requerente peticionou à fl. 143 pugnando pela 

suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de providenciar a 

juntada do requerimento administrativo de benefício aos autos.

Deste modo, defiro o pedido do requerente e determino a SUSPENSÃO do 

feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, com o escopo de que o autor junte aos 

autos o indeferimento administrativo, sob pena de extinção do feito.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30352 Nr: 105-04.2013.811.0110

 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: ANITA CALDEIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT, JAYME PAZETO MEDEIROS - OAB:13.817

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na inicial e, por 

conseguinte, revogo a tutela de urgência (fls. 70/71).Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC; no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 
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Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30758 Nr: 528-61.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.Posto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, PROCEDENTE a Impugnação à execução nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC, e HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 92/93. 

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor descrito como 

excesso de execução, R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais)

[fls.100, verso], em consonância com o art. 85, §3°, I, do CPC, entretanto, 

suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Transitada em 

julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios, ao Egrégio Tribunal Federal 

da 1ª Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 34073 Nr: 112-25.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O, RUANA CAROLINE SILVA RIOS - OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, julgo por SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, HOMOLOGANDO os 

cálculos de folha 93, que devem ser acrescidos da multa no valor de R$ 

9.861,70 (nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta centavos). 

Isento o impugnante do pagamento das custas, na forma da Lei Estadual n. 

7.603 do Estado do Mato Grosso.Condeno a impugnada ao pagamento de 

custas na proporção de 60%, mas suspendo a exigibilidade, na forma do 

art. 98, §3°, do CPC.Quanto aos honorários, face à sucumbência 

recíproca, condeno impugnante e impugnada ao pagamento de honorários 

advocatícios, na proporção de 40% e 60%, respectivamente, os quais 

arbitro em 10% de R$ 11.587,78 (onze mil, quinhentos e oitenta e sete 

reais e setenta e oito centavos), nos termos do art. 85, §3°, I, do CPC [fls. 

91 e 93]; entretanto, suspendo a exigibilidade, em relação à parte 

impugnada, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Transitada em julgado, 

expeçam-se os ofícios requisitórios, de forma individualizada ao Egrégio 

Tribunal Federal da 1ª Região.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 41055 Nr: 58-54.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Recebo os embargos, visto que tempestivos. Sabe-se que a regra 

nos embargos é não possuírem efeito suspensivo, conforme art. 919, 

caput, do CPC. No entanto, pode ser concedido tal efeito, caso sejam 

demonstradas nos autos as hipóteses de concessão da tutela provisória. 

Pois bem. O embargante alude a ocorrência de prescrição em relação à 

multa prevista no termo de ajustamento de conduta, falta de liquidez do 

título e necessidade de revisão do acordo. Roga pela suspensão da 

execução, a fim de evitar prejuízo à Municipalidade. (...) O periculum in 

mora se mostra evidente, visto que eventuais medidas executivas em 

curso podem se tornar irreversíveis, perdendo-se, assim, o objeto dos 

embargos à execução. O que se revela incabível, mormente se tratando 

de Entidade Pública. Aliado a isso, vislumbra-se no caso concreto a 

hipótese do art. 921, I c/c 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Posto 

isso, SUSPENDO a execução de Código 39378. Nos termos do artigo 920 

c/c 180 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, 

querendo, apresentar impugnação aos embargos no prazo de 30 (trinta) 

dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27282 Nr: 1006-40.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACIEL PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34024 Nr: 92-34.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GENTIL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714-PE

 Vistos, etc.

Sem Resolução de Mérito->Extinção

Trata-se de Embargos à Execução, opostos por BANCO PANAMERICANO 

S/A, em face do MARIA GENTIL DA SILVA, qualificados nos autos.

Foi certificada a intempestividade dos embargos, fl. 46.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO

Verifica-se que os autos tratam de uma Ação de Execução de Astreintes, 

sendo apresentados nos mesmos autos os embargos à execução, 

conforme art. 52, inciso IX, da Lei n. 9099/95.

Ocorre que pela certidão de fls. 46, os embargos à execução foram 

apresentados de forma intempestiva, assim, a rejeição é medida que se 

impõe, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU 

LIMINARMENTE OS EMBARGOS, EM RAZÃO DE SEREM INTEMPESTIVOS. 

RECURSO DA EMBARGANTE. SUSTENTADA POSSIBILIDADE DE 

RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AÇÃO AUTÔNOMA. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICA 

DIVERSA E PROCEDIMENTO PRÓPRIO. PRECEDENTES. RECLAMO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.

( T J - S C  -  A C :  0 0 0 9 5 1 9 4 3 2 0 1 6 8 2 4 0 0 1 8  C h a p e c ó 

0009519-43.2016.8.24.0018, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 

29/06/2017, Terceira Câmara de Direito Comercial) Negritei

Diante disso, os presentes embargos devem ser rejeitados liminarmente.

 DISPOSITIVO
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Posto isso, rejeito liminarmente os embargos à execução, nos termos do 

art. 485, IV do Código do Processo Civil.

Sem custas ou honorários, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Transitada em julgado, intime-se a exequente, a fim de que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos o instrumento de procuração. Em seguida, 

regularizada a representação processual, expeça-se alvará de 

levantamento dos valores de folha 36.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27246 Nr: 970-95.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA DE SOUZA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) Portanto, constata-se que a executada apresentou nos autos fato 

extintivo do direito da autora. DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O 

FEITO, em RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, 

“d”, da Lei n° 9.099/95. Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, 

caput c/c parágrafo único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27251 Nr: 975-20.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA MARIA TEIXEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27280 Nr: 1004-70.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAÃO FREIRE DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27297 Nr: 1021-09.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERNANDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27265 Nr: 989-04.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESMAR GOMES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27287 Nr: 1011-62.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILHAN BUENO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA, intime-se a executada para pagar o débito (fls. 76/87), no prazo 

de 15 (quinze) dias, consignando que em não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo aludido incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito; nos termos do art. 523, §1°, do CPC . Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pelo prosseguimento do feito. Retifique-se na capa dos 

autos e no Sistema Apolo o tipo de ação, devendo constar “Cumprimento 

de Sentença”. Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27300 Nr: 1024-61.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERMELINDA MARIA DA GLORIA CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 567 de 723



OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27307 Nr: 1031-53.2011.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127 - A

 (...) DISPOSITIVO Posto isso, JULGO EXTINTO O FEITO, em RELAÇÃO À 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, nos termos do art.52, IX, “d”, da Lei n° 9.099/95. 

Sem custas ou honorários, nos termos do art. 55, caput c/c parágrafo 

único, da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 003/2018/DF.

A Exma. Doutora Thatiana dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do Foro 

da Comarca de Cláudia/MT, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE 

alterar o item 03 do Edital nº 02/2018-DF, o qual trata da abertura de 

Processo Seletivo para o Recrutamento de Estagiários de Nível Superior 

(Direito) a partir do 3º Semestre, destinado à formação de cadastro de 

reserva, para o Fórum da Comarca de Cláudia – MT, que passam a vigorar 

com a seguinte redação:

3. A prova objetiva será aplicada no dia 11 de março de 2018, às 

09h00min (horário de Mato Grosso), no Fórum de Cláudia, sito à Av. 

Gaspar Dutra, s/nº, Centro, com duração de 03 (três).

Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital nº 01 e 

02/2018/DF. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital. Cláudia, 

15 de fevereiro de 2018.

Thatiana dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100825 Nr: 308-17.2018.811.0101

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR VIECELLI - 

OAB:24154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

3. Designo audiência de constatação para oitiva do menor o dia 16 de 

fevereiro de 2018, às 14:30 horas, para posterior análise do pedido de 

guarda provisória.

4. Determino que o Conselho Tutelar de União do Sul traga o menor e o 

genitor para a solenidade. Oficie-se.

5. Intime-se o causídico, via DJE.

6. Ciência ao Ministério Público.

7. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98946 Nr: 2779-40.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE LUCIA SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT - 14258-A

 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 impugnação aos embargos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50625 Nr: 2-63.2009.811.0101

 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 LUCIANO DE ARAGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, João Carneiro Barros Neto - OAB:MT15216, JORGE 

YASSUDA - OAB:8875-B/MT, Marcelo Fraga de Mello - OAB:MT 

8166-B, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Autos nº 2-63.2009 (Id. 50625)

Ação Penal de Competência do Júri.

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Denunciado: JOSÉ LUCIANO DE ARAGÃO.

Vistos.

1. Homologo a desistência da oitava das testemunhas JÚLIO CÉSAR, 

MONITHELY, ANTONIO SANTOS e PAULO MARTINS.

2. Intime-se a defesa via DJE para apresentar manifestação com relação 

as suas testemunhas faltantes, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, conclusos.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 09 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52330 Nr: 311-50.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER PEDRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT/16355

 Autos n. 311-50.2010. (Id. 52330)

Ação Penal

 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Denunciado: CLEBER PEDRO ALVES

Vistos.

1. Recebo o recurso de apelação interposto pela acusação às fls. 

244/260.

 2. Abra-se vista a parte recorrida (defesa) para oferecimento de 

contrarrazões, no prazo de 08 (oito) dias.

 3. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as cautelas pertinentes (art. 601, CPP).

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 09 de fevereiro de 2018.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 88319 Nr: 1659-30.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONS DIONE DA SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Autos Virtuais (Id. 88319) Ação Penal Vistos. 1. (...) 2. Designo audiência 

de instrução para o dia 27 de março de 2018, às 17:15 horas, momento em 

que será colhido o interrogatório do réu. Intime-se pessoalmente o 

acusado para estar presente à solenidade e os advogados via DJE. 3. (...) 

Diante disso, determino que a(s) arma(s)/munição(ões) apreendido(s) (fls. 

91) seja encaminhada ao Exército, para fins do disposto no artigo 25 da 

Lei n. 10.826/2003, devendo ser realizado registro fotográfico da referida 

arma de fogo e juntado aos autos. Para tanto, cientifique-se a Sra. 

Gestora Geral para as providências pertinentes. 6. Ciência ao Ministério 

Público. 7. Intime-se o advogado, via DJE. 8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98958 Nr: 2783-77.2017.811.0101

 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: JOSÉ AMAURI BONDEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nidera Sementes Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:161.403 OAB/SP, Daiane Marques Rodrigues - OAB:20653/O, 

PAULA HELENA SALES ARCURI DE ALMEIDA - OAB:235.638 OAB/SP, 

RAFAEL MOLINARI RODRIGUES - OAB:268.455- OAB/SP

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100744 Nr: 257-06.2018.811.0101

 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: VOLMAR LODI, RAFAEL LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mosaic Fertilizantes do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14070, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:MT/14.070, ELISANGELA 

MARCARI - OAB:10297, FELIPE ZAMPIERI TERUIA - OAB:MS 6.777-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que pelo Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brun, Engenheiro 

Agrônono nomeado nestes autos, foi designado o dia 16 de fevereiro de 

2018, às 8:00 horas, na sede da fazenda Dona Ângela (BR-163, Km. 880, 

na cidade de Cláudia/MT), com início imediato das etapas propostas.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62089 Nr: 1158-69.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RTOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOdS, OG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745, Marcos Arnold - OAB:7682-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, por tudo o que consta dos autos, DECLINO A 

COMPETÊNCIA para o Juízo de Juína/MT. Proceda-se às baixas e 

anotações devidas. Expeça-se certidão de honorários em favor dos 

advogados dativos que atuaram no feito. Int.” Publicada em audiências, 

saem as partes presentes intimadas. Ricardo Frazon Menegucci Juiz 

Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64284 Nr: 1687-54.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aluana Aparecida Massuquetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaí Machado Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerida para que compareça nesta secretaria e retire a certidão de 

honorários expedido em seu favor.

Magnum de Figueiredo Marisco

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63392 Nr: 797-18.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Borges da Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do réu para que 

compareça nesta secretaria e retire a certidão de honorários expedida em 

seu favor.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68107 Nr: 929-07.2015.811.0105

 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: SG, GGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Medeiros - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono da requerente 

para que compareça nesta secretaria e retire a certidão de honorários 

expedida em seu favor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69833 Nr: 1734-57.2015.811.0105

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código Processo 

Civil, em razão da perda superveniente do interesse processual, JULGO 

EXTINTA a presente ação, SEM RESOLVER O MÉRITO.DESCABE 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência em razão do comando previsto no artigo 18 da Lei n. 

7.357/85.EXPEÇA-SE certidão em favor do advogado dativo que atuou no 

feito.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75387 Nr: 2675-70.2016.811.0105

 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: CLDA, TAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 
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OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono da parte autora 

para que compareça nesta secretaria e retire a certidão de honorários 

expedida em seu favor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64284 Nr: 1687-54.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Aluana Aparecida Massuquetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaí Machado Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos em Caráter de Murirão;

 Cuida-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA DE MENOR C/C 

ALIMENTOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ALUANA APARECIDA 

MASSUQUETTI, representando Raiane Gabriele Franscisca Marques em 

face de RONAI MACHADO MARQUES, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, durante a realização do mutirão de conciliação as 

partes entabularam o acordo constante às fls. 37.

Vieram-me os autos conclusos para homologação do presente acordo.

É o que tinha para relatar.

Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem por finalidade 

justamente a pacificação social por meio da solução dos litígios que lhe 

são submetidos a julgamento, dessarte, havendo auto composição entre 

as partes nada mais resta senão homologá-lo.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, com 

base no artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC, para que produza os seus 

devidos efeitos, JULGANDO EXTINTO O FEITO COM A RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

Descabem custas, pois ambas as partes são beneficiárias da justiça 

gratuita, ressalvando-se o disposto no artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do patrono da parte 

requerida, nos moldes estipulados (decisão encartada às fls. 24).

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61283 Nr: 426-88.2012.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Teodoro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento.

 Intime-se a parte para que requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, arquive-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36361 Nr: 11-13.2009.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sait Abrasivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schuk Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ane Gonçalves de Resende 

Fernandes - OAB:31337, Marcelo Arthur Menegassi Fernandes - 

OAB:31367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Quanto ao pedido de reconsideração de fls. 69/72, mantenho pelos seus 

próprios fundamentos a decisão de fls. 28/29, dos autos em apenso.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre as fls. 67/68.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36830 Nr: 647-76.2009.811.0105

 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): João Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16496

 Vistos, etc.

 Remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre 

certidão de fls. 79/92.

Sem prejuízo do supradeterminado, especifiquem as partes, no prazo 

legal, as provas que efetivamente ainda tenham a produzir além da 

documental já constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável 

pertinência (utilidade, necessidade e adequação diante das questões 

relevantes e controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do 

eventual conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim 

entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem:

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que:

“sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a 

necessidade ou não de sua realização"(in RT 305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65985 Nr: 1318-26.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURVALINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor da ação para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

dias, sobre certidão de fls. 27.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64482 Nr: 1891-98.2013.811.0105

 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: Paulo Mateus, Rosânia Souza Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Guimarães Fagundes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro gutjahr - OAB:
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 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, inpulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação das partes para que cientes fiquem acerca da senteça de fls. 

225.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 71603 Nr: 565-98.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETDO, MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - DO RELATÓRIO

Trata-se de ação de dissolução de união estável ajuizada por MARCOS 

TEODOLINO DE FARIAS e ELIZANGELA TOLENTINO DE OLIVEIRA.

O Ministério Público manifestou favorável ao pedido.

É breve o relatório.

II - DA FUNDAMENTAÇÃO

II. I - DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Tendo em vista a desnecessidade de produção probatória, passo ao 

julgamento antecipado da lide, em conformidade com o art. 330, inciso I, do 

CPC.

Inexistem questões preliminares ou prejudiciais que obstruam a análise do 

mérito da presente demanda.

Portanto, passo a análise do mérito.

II. II - DO MÉRITO

Vejo que as partes são capazes e que não há qualquer óbice ao 

deferimento do pleiteado.

III - DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, III, b, do NCPC, resolvo o 

mérito e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para:

 a) DECRETAR o reconhecimento e a dissolução da união estável de 

MARCOS TEODOLINO DE FARIAS e ELIZANGELA TOLENTINO DE 

OLIVEIRA.;

b) Homologar demais acordos constantes da inicial, como guarda dos 

filhos em favor da autora, partilha de bens e pensão alimentícia (22,73%) 

do salário mínimo, equivalente a R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, a ser 

descontada em folha de pagamento do autor; assim como as despesas 

médicos/hospitalares, farmácia e dentista, serão divididas igualmente, 

mediante recibo e/ou nota fiscal.

IV – DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS

Descabem custas.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as respectivas 

baixas de distribuição.

INTIMEM-SE as partes.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30994 Nr: 543-39.2008.811.0099

 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: INÊS CORREIA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Inicialmente, CONCEDE-SE o prazo de 05 dias para o advogado presente 

juntar o substabelecimento.

No mias, DESIGNA-SE audiência de instrução para o dia 16.03.2018, às 

09h00min.para oitiva da testemunha acima indicada, bem como de outras 

eventualmente arroladas.

Quanto ao pedido de concessão de tutela antecipada, verifica-se que os 

documentos juntados às fls. 15/22, referem-se ao companheiro da 

requerente, o que torna imprescindível o encerramento da instrução 

probatória para se definir a extensão da situação para a requerente. Além 

disso, a testemunha presente conhece a requerente a menos tempo do 

que o necessário para a definição neste momento de que o tempo exigido 

pela norma tenha sido atingido.

Por estas razões, INDEFERE-SE o pedido de concessão de tutela 

antecipada.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o INSS para a referida audiência.

Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 73767 Nr: 1248-22.2017.811.0099

 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: RUDI LUIZ BUDEL, LUCI DE FÁTIMA NARESSI BUDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO VITALINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.CONDENAM-SE as partes ao 

pagamento das despesas processuais (o que inclui as custas – art. 84 do 

CPC), remanescentes, se houver, dividindo-se igualmente (art. 90, §2º, do 

CPC). IV DELIBERAÇÕES FINAISMANTER o processo em gabinete para 

que seja expedido o ofício à secretaria da Terceira Câmara de Direito 

Privado – TJMT a fim de prestar as informações processuais solicitadas. 

Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 18 de dezembro de 2017.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65099 Nr: 213-95.2015.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLEUDENICE COSTA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEIR COSTA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEUDENICE COSTA DE CARVALHO, 

Cpf: 02587914116, Rg: 1195986-0, Filiação: Maria de Laia Costa e Antonio 

Costa da Silva, data de nascimento: 26/12/1964, brasileiro(a), casado(a), 

do lar e atualmente em local incerto e não sabido CLAUDEIR COSTA DE 

CARVALHO, Cpf: 03599717176, Rg: 2104308-6, Filiação: Cleudenice 

Costa de Carvalho e Creir Vargas de Carvalho, data de nascimento: 

20/02/1987, brasileiro(a), natural de Rolim de Moura-RO, solteiro(a), 

estopador de madeira. 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...C. C. de C., devidamente qualificada nos autos em 

epígrafe, requereu medidas protetivas de urgência, com fulcro na Lei 

11.340/06, em face de CLEUDEIR COSTA CARVALHO, companheiro dela à 

época dos fatos.As medidas pleiteadas foram deferidas.Intimada para 

manifestar interesse na manutenção das medidas, a requerente informou 

que não tinha mais interesse nas medidas.O Ministério Público 

manifestou-se pela extinção e arquivamento do processo, haja vista a 

falta de interesse da vítima na manutenção das medidas. É O RELATÓRIO. 

DECIDO.Verifica-se que não há qualquer notícia da requerente (“vítima”) 

no sentido de querer a manutenção das medidas aplicadas a partir do 
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requerimento feito.Desta forma, não há como manter em trâmite um 

procedimento em que não há interesse daquela por quem foram aplicadas 

as medidas, o que significaria total incongruência. Isso não significa que 

novas medidas não possam ser aplicadas por motivos outros (ou até 

mesmo em decorrência da mesma questão aventada no requerimento 

anterior). Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civ i l .Ciência ao Ministér io Públ ico.Publ ique-se . 

Registre-se.Intimem-se o requerente e a requerida desta decisão, ficando 

desde já determinada a intimação por edital, caso se faça 

necessário.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas de 

estilo.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, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 09 de fevereiro de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71498 Nr: 2407-34.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CARLOS ALVES MARINHO, casado(a), 

Telefone 66984674175. 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: Narra a Inicial que o adolescente está abrigado na Casa 

Transitória de Juruena, muito embora o pai tenha casa própria. Indicou-se 

que o pai possui lar e trabalho, o que, aliado ao fato de ser pai, não o 

eximiria da prestação de alimentos, mesmo com o acolhimento do 

adolescente.

Despacho/Decisão: Vistos...ACOLHE-SE o pleito do Ministério Público (ref. 

27).Salienta-se que foi realizada a busca do endereço do representante 

via INFOJUD (documento em anexo), obtendo-se o seguinte endereço: Rua 

Centro Sul, Cidade Alta, Juruena/MT (diverso dos autos).Não obstante o 

endereço encontrado via INFOJUD, quanto ao pedido de busca do 

endereço via BACENJUD, levando em conta a sistemática da referida 

busca, como há certo lapso temporal entre a ordem e a resposta, o 

processo aguardará em gabinete. Redige-se o presente por um motivo 

relevante: não se sabe o dia de amanhã. Não devendo soar jocosa a 

expressão, visa-se a equipar o juiz que futuramente analisará o processo 

já com a resposta. Provavelmente será este subscritor, mas não se pode 

ter certeza, por isso a expressão usada. Assim, lança-se o presente no 

processo, aguardando-se a resposta do BACENJUD. No mais, à 

SECRETARIA para:1.INTIMAR o requerido no endereço informado via 

INFOJUD, isto para pagar os alimentos provisórios fixados (R$312,00), os 

quais deverão ser pagos até o dia 10 de cada mês, a contar da presente 

intimação, bem como para oferecer resposta (inclusive contestação) no 

prazo de 15 dias;2.Caso o endereço encontrado via BACENJUD for 

diverso do já constante nos autos, INTIMAR o requerido nos termos do 

item 1;3.Caso não for encontrado em nenhum dos endereços, CITAR por 

Edital, dentro do prazo legal, nos termos do item 1; OBS.: o Edital também 

deverá ser divulgado no DJe;4.Após, CERTIFICADO o decurso de prazo, 

PROCEDER à nomeação de curador especial para atuar na defesa da 

parte requerida (a partir da lista constante da Secretaria, obedecendo, 

como sempre, à alternância);5.Posteriormente, INTIMAR pessoalmente o 

curador nomeado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

quanto ao teor da nomeação. Aceitando-a, deve oferecer contestação, a 

contar da aceitação;6.CERTIFICADA a tempestividade da contestação, 

INTIMAR a parte-autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação ou, se for o caso, especificar as provas que pretende 

produzir/requerer o que entender de direito;7.Após, conclusos. 

I n t i m a r . C u m p r i r . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 18 de janeiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 09 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.: 77753 Nr: 3952-08.2017.811.0099

 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: LCFv", ALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETA-SE O DIVÓRCIO de LUIZ CARLOS FISCHER e 

ANDREIA LEÃO DE ARAÚJO FISCHER, o que resulta na dissolução do 

vínculo matrimonial, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, 

devendo a requerente voltar a usar o nome de solteira, qual seja ANDREIA 

LEÃO DE ARAÚJO.Assim, EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, isso nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. Custas e despesas requerentes. DEFERE-SE o benefício da justiça 

gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do pagamento das 

custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores caso haja a 

perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 98 do 

CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR ofício ao Cartório de Serviço 

Registral e Notarial de Cotriguaçu/MT, para que proceda à averbação na 

certidão de casamento de n° 065250 01 55 2013 2 00003 007 0000312 20, 

Termo 312, fls. 07, livro B-003.IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 14 de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28870 Nr: 251-88.2007.811.0099

 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: NELSON ALVES PENA

 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: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:Mat. 1553340, NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - OAB:Mat.: 1.243.345

 Vistos...[...]Por isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de 

Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são devidos honorários 

advocatícios. CONDENA-SE a impugnante ao pagamento dos honorários 

advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado 

(art. 85, §3º, I, do CPC). No mais, à SECRETARIA:1.Encaminhar decisão à 

Contadoria, devendo proceder a novo cálculo de acordo com o indicado 

acima;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, 14 de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33312 Nr: 1464-61.2009.811.0099

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA COSTA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a impugnação apresentada, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-autora para se manifestar, seja para concordar, seja 

para questionar o apontado;

2. Após, conclusos.

Cotriguaçu/MT, 14 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62030 Nr: 426-72.2013.811.0099

 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: GESSI DE ASSUNÇÃO BELMONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Certificada a tempestividade.

 Recebe-se o recurso sem efeito suspensivo, incidente o art. 1.012, §1º, 

V, do CPC.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. Intimar a recorrida para contrarrazões;

2. Após, com ou sem contrarrazões, REMETER ao TRF da 1ª Região.

 Cotriguaçu/MT, 14 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61151 Nr: 884-26.2012.811.0099

 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: MARLENE MARIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição ajuizada por MARLENE MARIANO DE SOUZA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), pleiteando a 

concessão de benefício previdenciário.

Decisão do Juízo indicando a linha jurisprudencial do RE 631240, 

determinando a intimação da parte-autora para apresentar o requerimento 

administrativo, havendo docs. indicando o não-cumprimento da 

determinação.

 É o que parece relevante relatar.

 II FUNDAMENTAÇÃO

 Tendo em vista a falta de juntada do requerimento administrativo pela 

parte-autora, o que se tem é a consolidação da falta de interesse de agir, 

nos termos da estabelecida jurisprudência sobre o tema.

 III DISPOSITIVO

Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, isso SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

IV DISPOSIÇÕES FINAIS

Em atenção ao art. 85, §3º, I e §4º, III, do CPC, FIXAM-SE os honorários em 

10% sobre o valor da causa.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas (art. 

84 do CPC) e aos honorários advocatícios. Não obstante, como se 

concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações decorrentes da 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC.

 Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando não ter havido 

sucumbência da Fazenda Pública (“sentença contra”, cf. art. 496, I, do 

CPC), não é o caso de ser remetido o processo ao TRF da 1ª Região.

 Publicar. Intimar.

 Transitada em julgado, após certificado, arquivar com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumprir.

 Tópico síntese do julgado ? não havendo condenação da Fazenda, 

deixa-se de elaborá-lo.

Cotriguaçu/MT, 14 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34401 Nr: 820-84.2010.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA TEREZINHA WOLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Embargos. 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 

(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;2.Após, INTIMAR 

as partes para ciência da decisão e dos Cálculos;3.Transitada em julgado, 

TRASLADAR cópia para o processo PRINCIPAL e: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, 14 de fevereiro de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34640 Nr: 1058-06.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS CANDIOTTO GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA, 

Matrícula SIAPE 1662176 - OAB:

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação arguida pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a embargada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento da impugnação.

 Discorda-se do argumento do exequente quanto à inexistência de 

resistência, considerando que houve a necessidade de impugnação para 

discussão da matéria e, como dito, deu-se razão ao executado 

(“causalidade”).

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido nos 

embargos, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pelo 
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embargante nos seguintes termos: R$14.004,02 de valor principal e 

R$1.400,40 como honorários advocatícios, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a impugnada 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. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR, nos autos principais, a Requisição de Pequeno Valor (RPV) 

e/ou Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, 

atentando-se ao valor indicado.

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

3. Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 14 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 16455 Nr: 518-65.2004.811.0099

 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: TEREZA GAVAZZONI DE CARLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:OAB/MT 5.389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL - OAB:3.691/MT, FERNANDA VILELA 

ZAGATTO - OAB:1553487

 Vistos...

Já expedido o Alvará em nome do procurador da parte-autora, havendo 

procuração com poderes para levantamento, desnecessária a intimação 

pessoal quando a parte se muda sem indicar no processo o destino.

 Assim, à SECRETARIA para:

1. ARQUIVAR o presente processo (fl. 240).

 Cotriguaçu/MT, 14 de fevereiro de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33023 Nr: 1180-53.2009.811.0099

 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: PEDRO ANASTÁCIO SALVATERRA, LINDA AMÉLIA 

SALVATERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Inicialmente, CONCEDE-SE o prazo solicitado pela advogada presente, 

saindo intimada para tanto.

No mais, encerrada a instrução probatória, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR as partes para alegações finais;

2. Após, conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27949 Nr: 804-72.2006.811.0099

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEINA PEÇAS E SERVIÇOS AUTO ELÉTRICOS LTDA 

(MULTI POINTI)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR ALVES DE ARAUJO - Vulgo 

"Dema" ou "Baianinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em resposta à tentativa de penhora, o resultado foi negativo (R$2,91, já 

desbloqueado pelo valor ínfimo).

Assim:

1.MANIFESTE-SE o exequente;

2.Após, conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010078-06.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DOUGLAS CARMONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CASSIMIRO RAPOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a 

parte-autora foi devidamente intimada para se manifestar quanto à 

certidão indicando a falta de localização da parte-executada. Contudo, 

deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão juntada. 

Verifica-se, assim, a incidência do art. 485, III, do CPC, isso como 

consequência da desnecessidade de intimação pessoal das partes para a 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, §1º, da Lei 

9.099/95). III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, III, do CPC. 

IV DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de praxe. Intimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010079-88.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DOUGLAS CARMONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR BOROSKI CEZARIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a 

parte-autora foi devidamente intimada para se manifestar quanto à 

certidão indicando a falta de localização da parte-executada. Contudo, 

deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão juntada. 

Verifica-se, assim, a incidência do art. 485, III, do CPC, isso como 

consequência da desnecessidade de intimação pessoal das partes para a 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, §1º, da Lei 

9.099/95). III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, III, do CPC. 

IV DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de praxe. Intimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010081-58.2015.8.11.0099
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Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DOUGLAS CARMONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT0018415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR CLEMENTE TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Dispensa-se o relatório, em atenção ao que dispõe 

o art. 38 da Lei 9.099/95. II FUNDAMENTAÇÃO Verifica-se que a 

parte-autora foi devidamente intimada para se manifestar quanto à 

certidão indicando a falta de localização da parte-executada. Contudo, 

deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão juntada. 

Verifica-se, assim, a incidência do art. 485, III, do CPC, isso como 

consequência da desnecessidade de intimação pessoal das partes para a 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, §1º, da Lei 

9.099/95). III DISPOSITIVO Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, III, do CPC. 

IV DISPOSIÇÕES FINAIS Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, se 

nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as 

anotações de praxe. Intimar. Cumprir. Cotriguaçu/MT, 15 de fevereiro de 

2018. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51414 Nr: 2823-66.2017.811.0034

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON CRUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte autora, para providenciar perante este 

Juízo, mais precisamente na Secretaria da Vara Única, a retirada da Carta 

Precatória de Busca e Apreensão, extraída dos acima especificados, para 

ser distribuída na Comarca de Campo Verde-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40224 Nr: 127-91.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SEBASTIAO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério da Previdência Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, Samara Dalla Costa Alves - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Zaffalon - 

Procurador Federal - OAB:, José Henrique de Oliveira Cordeiro - 

Procurador Federal - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal especifiquem quais valores: valor principal, 

valor dos juros e valor total; pertencem a cada um ( autor/advogado 

ref.70).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49765 Nr: 2059-80.2017.811.0034

 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: Maria Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

Procurador Federal - OAB:292271

 Processo nº 2059-80.2017.811.0034

Código 49765

Visto etc.,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO.

Fixo como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, defiro a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

Designo a data de 06 de março de 2018, às 15h30min, para realização da 

audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino, 05 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47929 Nr: 1326-17.2017.811.0034

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESANIL ARAUJO DESIDERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO, VALDECIR 

ARAÚJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1326-17.2017.811.0034

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ESANIL ARAUJO DESIDERIO

PARTE RÉQUERIDA: CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO e VALDECIR ARAÚJO 

RIBEIRO

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: CIÊNCIA A QUEM POSSA INTERSSAR

FINALIDADE: Intimação do inteiro teor da r. sentença, abaixo transcrita.

SENTENÇA: VISTO, Trata-se de ação substituição de curatela, com pedido 

de antecipação de tutela, ajuizada por ESANIL ARAÚJO DESIDÉRIO, em 

face de CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO, esta representada por sua atual 

curadora, VALDECIR ARAÚJO RIBEIRO, todos qualificados nos autos. Em 

síntese, aduz a requerente que é irmã da demandada e, que esta possui 

41 (quarenta e um) anos de idade e é portadora de deficiência mental, 

motivo pelo qual fora interditada no feito nº 186/99, sendo nomeada como 

sua curadora, a irmã Valdecir Araújo Ribeiro. Prossegue a autora 

asseverando que, em verdade, é ela quem exerce a curatela de fato da 

requerida, razão porque pretende regularizar tal situação, mediante a 

presente ação de substituição de curatela. Neste sentido requer a 

substituição da curatela exercida em favor da interditada. Recebida a 

ação, fora concedida a tutela de urgência, bem como determinada a 

citação da requerida, além da colheita do parecer ministerial. Adiante, 
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determinou-se a realização de estudo psicossocial, sobrevindo laudo 

favorável aos autos. Instado a se manifestar, o parquet pugna pela 

procedência da ação. Os autos vieram-me conclusos. É o relato do 

essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. I – DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. Verifica-se, desde logo, que o deslinde da controvérsia não 

carece de dilação probatória, uma vez que as provas trazidas para os 

autos permitem de forma segura a formação do convencimento, o que, em 

última análise, confrontaria com os princípios da celeridade e economia 

processual. Isso porque mesmo cabendo às partes o ônus da prova (art. 

373 do NCPC), é o juiz quem verifica a conveniência de sua produção, 

selecionando quais as indispensáveis para a instrução e julgamento da 

lide. Assim, considerando que o conjunto probatório apresentado é 

suficiente para a apreciação da pretensão, pois constatadas as 

condições pertinentes, cumpre ao magistrado decidir a lide, conforme o 

estado em que se encontra o processo. Dessa forma, CONHEÇO 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide, nos moldes do art. 

355, inciso I, do NCPC. II – MÉRITO. Observa-se dos autos que, merece 

procedência a substituição da curatela de CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO, 

pois de acordo com a documentação acostada aos autos, é a requerente 

quem, atualmente, desempenha os misteres atribuídos ao curador, nos 

termos dispostos no Código Civil. Aliás, veja-se que ao curador são 

atribuídas as mesmas regras do exercício da tutela (CC, art. 1.781), que 

segundo a boa doutrina de Clóvis Beviláqua, dispõe de cinco (05) 

características fundamentais: (a) fins assistenciais, com o fito de auxiliar 

os que não podem, por si mesmos, reger sua pessoa e administrar seus 

bens; (b) publicista, de modo que caberá ao Estado zelar pelos interesses 

dos incapazes, podendo este dever ser delegado a pessoas capazes e 

idôneas, que passam a exercer um múnus público, ao serem nomeadas 

curadores do incapaz; (c) supletivo de capacidade, eis que o curador tem 

o encargo de representar ou assistir o seu curatelado, cabendo em todos 

os casos de incapacidade não suprida pela tutela, suprindo-se a 

incapacidade, absoluta ou relativa, causada pela deficiência física ou 

mental da pessoa curatelada; (d) temporária, em razão da curatela 

perdurar somente enquanto a causa da incapacidade se mantiver; e, (e) 

certeza da incapacidade, obtida por meio de um processo de interdição. 

Desta exegese, sem maiores digressões, veja-se que as características 

encontram-se comprovadas nos autos. A corroborar, tem-se o laudo do 

estudo psicossocial apontando que, de fato, quem exerce a curatela da 

interditada é a ora requerente, não havendo razões para obstar que a 

mesma substitua a curadora outrora nomeada. Nesta linha de intelecção, 

tem-se que a jurisprudência já pontuou em casos análogos: “CIVIL. 

APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. 

INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. ART. 1.775 DO CC. 

MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. Ausência de prazo para 

apresentação de alegações finais não enseja o cerceamento de defesa 

se a parte teve oportunidade manifestar sobre todos os documentos 

juntados e atos realizados, em razão da ausência de prejuízo. O art. 1.775 

do Código Civil estabelece um rol de pessoas habilitadas ao exercício da 

curatela. Não se pode olvidar, entretanto, que a ordem legal prevista no 

artigo supracitado pode ser investida pelo juiz ou mesmo que seja 

escolhido terceiro para desempenhar as funções de curador, desde que 

sejam atendidos os interesses da pessoa curatelada. Recurso conhecido 

e não provido”. (TJDFT, APC 20120610109434, 6ª Turma Cível, Rel. Des. 

Hector Valverde Santanna, j. 03.12.2014). Não se pode olvidar, ademais, 

que inexiste oposição ao pedido da autora. Ao contrário, segundo consta 

dos autos, a curadora outrora nomeada é aquiescente quanto ao pedido 

aventado nestes autos. Destarte, resguardo os interesses da pessoa 

curatelada, a procedência da ação é medida que se impõe. III – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para SUBSTITUIR a curatela de 

CREUSA ARAÚJO DESIDÉRIO, desconstituindo o munus de VALDECIR 

ARAÚJO RIBEIRO e atribuindo-o à requerente ESANIL ARAÚJO 

DESIDÉRIO, a qual deverá prestar compromisso no prazo de cinco (05) 

dias (NCPC, art. 759). Registre-se que a curadora não poderá por 

qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer 

natureza, pertencentes à interditada, sem prévia autorização judicial. Por 

igual razão, os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser 

aplicados exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar 

da interditada. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código 

de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002, COMUNIQUE-SE o 

Registro Civil acerca da presente decisão e publique-se no órgão oficial 

por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Sem custas e despesas 

processuais, ante os benefícios da gratuidade da justiça. P.R.I. Transitado 

em julgado, EXPEÇA-SE certidão e entregue cópia da sentença à parte 

interessada. Observe o cartório o que determina o artigo 93 da Lei nº 

6.015/73. Após a inscrição, INTIME-SE a curadora para assinar o Termo de 

Compromisso, no qual constarão as restrições supramencionadas. 

Cumpridas as determinações, arquivem-se os presentes autos, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Dom Aquino/MT, 22 de novembro de 2017. 

Luciana Braga Simão Tomazetti- 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, Rosimeire Almeida Torres Oliveira, digitei. 

Dom Aquino - MT, 23 de novembro de 2017. Erick Leite Ferreira - 

Escrivã(o) Judicial - Prov. 56/2007 CGJ-MT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46067 Nr: 536-33.2017.811.0034

 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: RAFAEL FERREIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Portugues - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 536-33.2017.811.0034

 ESPÉCIE: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: RAFAEL FERREIRA SOUZA

PARTE REQUERIDA: JOSÉ SILVIO FERREIRA SOUZA

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/03/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: CIÊNCIA a quem interessar possa de foi decretada a 

interdição de JOSÉ SILVIO FERREIRA SOUZA, CPF: 872.228.686 -15, RG: 

6304755 SSP MG Filiação: Anizio Ferreira Souza e Analzita Ferreira Souza 

, brasileiro(a), convivente, aposentado, Endereço: Estrada Rural, Lote 27, 

Núcleo 02, Bairro: Zumbi dos Palmares, Cidade: Dom Aquino-MT, por 

sentença proferida em 22/11/2017. Limites da Interdição: relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, l. Causa da 

Interdição: Esquizofrenia paranóide. Prazo da Interdição: Indeterminado. 

Curadora nomeada: RAFAEL FERREIRA SOUZA.

SENTENÇA: SENTENÇA: VISTO, Trata-se de ação de interdição c/c pedido 

de curatela ajuizada por RAFAEL FERREIRA SOUZA em face de JOSÉ 

SILVIO FERREIRA SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra a exordial que o requerido é irmão do autor, o qual, juntamente com 

outros familiares, vem cuidando e zelando do interditando, bem como que 

o próprio é acometido de grave doença psiquiátrica, o que o incapacita 

para exercer os atos da vida civil. Neste sentido, pugna pela procedência 

da demanda, bem como postulou fosse deferida liminarmente a curatela 

provisória do requerido em favor de seu irmão. Com a inicial juntou cópia 

de documentos pessoais, comprovante de residência, atestado médico, 

dentre outros documentos. Recebida a presente ação, a liminar vindicada 

fora deferida e, designou-se audiência de interrogatório. Em sede da 

audiência aprazada, fora realizado o interrogatório do requerido. Na 

ocasião, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão 

da tutela urgida. Desta feita, aguardou-se os autos em secretaria pelo 

prazo estipulado pelo art. 752, do novo Código de Processo Civil, sendo 

que tal lapso temporal decorreu sem apresentação de impugnações. Os 

autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Em primeiro lugar, entendo que despiciendas são maiores provas 

acerca do pedido, sendo que o feito está devidamente instruído, motivo 

por que passo a julgá-lo antecipadamente em atenção ao disposto no art. 

355, I, do Novo Código de Processo Civil. Observa-se dos autos que, 

merece procedência a interdição do requerido, pois de acordo com a 

documentação acostada aos autos, bem como de audiência de 

interrogatório, é possível comprovar que o próprio possui necessidades 

especiais o que lhe incapacita para reger seus atos. Ademais, visto que 
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plenamente provada a incapacidade do interditando, está sujeito, portanto, 

a curatela a teor do artigo 1.767 do CC, in verbis: “Art. 1.767. Estão 

sujeitos a curatela: – aqueles que, por causa transitória ou permanente, 

não puderem exprimir sua vontade; II – (Revogado); III – os ébrios habituais 

e os viciados em tóxico; IV – (Revogado); V – os pródigos”. Nesta esteira, 

ainda, é a jurisprudência, mutatis mutandi: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO – DOENÇA MENTAL - PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA - 

AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO COMPROVADA - CURATELA 

NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. 01. A deficiência mental prevista no 

ordenamento jurídico não se refere à deficiência permanente ou 

transitória, mas sim àquela que comprometa o regular exercício dos atos 

da vida civil. 02. Restando comprovado que a apelada encontra-se 

destituída da capacidade necessária para a prática dos atos da vida civil, 

necessária faz-se sua interdição, uma vez que a curatela resguardará os 

seus direitos, com o gerenciamento de seus atos, a fim de preservar a 

sua integridade e a administração de seus bens. Apelo provido”. (Número 

do Protocolo: 47196/2005 - Data de Julgamento: 20-6-2007). A par das 

provas produzidas de forma material, as quais foram corroboradas 

durante a instrução processual, tem-se que o requerido deve realmente 

ser interditado, pois, extrai-se do seu interrogatório judicial, que o próprio é 

acometido de doença psiquiátrica, concluindo-se, per si, que é incapaz de 

viver independentemente e contrair direitos e obrigações sem prejuízo a 

sua manutenção e sobrevivência. Sendo assim, restou satisfatoriamente 

demonstrado dos autos, que a enfermidade que acomete o interditando o 

impede de gerir sua vida e patrimônio, eis que portador de grave doença 

psiquiátrica, como noticiado na exordial, e conforme comprova a 

documentação anexada ao feito. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para DECRETAR A INTERDIÇÃO do requerido JOSÉ SILVIO 

FERREIRA SOUZA, DECLARANDO-O relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, III, do Código 

Civil/2002, e, de acordo com o artigo 1.775, § 3º do mesmo Codex, lhe 

nomeando curador o requerente, RAFAEL FERREIRA SOUZA, que deverá 

prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do NCPC). 

Registre-se que o curador não poderá por qualquer modo alienar ou 

onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao 

interditado, sem prévia autorização judicial. Por igual razão, os valores 

recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação, remédios e no bem estar do 

interditado. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do novo Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

no Registro Civil e publique-se no órgão oficial por 03 vezes, com intervalo 

de 10 (dez) dias. Sem custas e despesas processuais, ante os benefícios 

da gratuidade da justiça. P.R.I. Transitado em julgado, EXPEÇA-SE certidão 

e entregue cópia da sentença à parte interessada. Observe o cartório o 

que determina o artigo 93 da Lei nº 6.015/73. Após a inscrição, INTIME-SE 

o curador para assinar o Termo de Compromisso, no qual constarão as 

restrições supramencionadas. OFICIE-SE ao Juiz Eleitoral informando a 

condição de interditado do requerido. Cumpridas as determinações, 

arquivem-se os presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Dom 

Aquino – MT, 22 de novembro de 2017. Luciana Braga Simão Tomazetti - 

Juíza de Direito. Eu, Rosimeire Almeida Torres, digitei. Dom Aquino - MT, 23 

de novembro de 2017. Erick Leite Ferreira - Escrivã(o) Judicial

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 79130 Nr: 579-84.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR APARECIDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por VALDIR APARECIDO 

DOS SANTOS, contra COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO – 

SICREDI, ambos qualificados nos autos, requerendo: 1) reconhecimento da 

nulidade da citação por edital; 2) o recebimento dos embargos no efeito 

suspensivo; 3) a inversão do ônus da prova (CDC); 04) o reconhecimento 

da abusividade dos juros remuneratórios e moratórios; 05) afastamento da 

capitalização dos juros; 06) afastamento da comissão de permanência; 

07) exclusão do pagamento pelo IOF pelo embargante; 08) afastamento do 

percentual de honorários advocatícios; 09) afastamento da mora. 

Requereu ainda, pedido contraposto conforme inicial.

Os Embargos (fls. 04/14) vieram acompanhados do cálculo de fls. 15, 

sendo a Impugnação aos Embargos à execução oferecidos às fls. 18/31v.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, RECEBO desde já os presentes embargos à Execução opostos 

pelo executado, sem efeito suspensivo, vez que ausente os pressupostos 

do art. 919, § 1º do CPC.

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor do 

exequente, tendo em vista ter sido nomeado Curadora Especial em favor 

do mesmo, bem como considerando o valor financiado nos autos 

principais, presumindo assim sua hipossuficiência financeira.

 Ultrapassada tais questões, cumpre destacar que o caso em comento 

comporta o julgamento antecipado da lide, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória, nos termos do Art. 355, inc. I, 

c/c com o Art. 920, ambos do CPC.

DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A preliminar de nulidade de citação por edital, não merece prosperar, uma 

vez que todos os esforços foram empreendidos para a tentativa de 

localização do executado, restando todas as diligências infrutíferas.

 Desse modo, considerando à impossibilidade de sua localização, a 

citação por edital foi a medida satisfatória a ser adotada.

 Sendo assim, restando, pois respeitadas as disposições do art. 256 do 

CPC, REJEITO a tese de nulidade de citação por edital arguida.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Antes de adentrar ao mérito da demanda, faz-se necessário ressaltar que 

deve ser aplicado o CDC in casu.

Com fundamento nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, tem-se que, o caso em 

tela, trata-se de uma relação de consumo já que a requerente e o 

requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor 

respectivamente.

 Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 

ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
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trabalhista.

Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus da prova, já que a 

hipossuficiência técnica e financeira do autor é presumida.

 É válido salientar que a inversão do ônus da prova é uma técnica de 

julgamento, motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do 

processo.

Nos termos da súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”.

Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos 

pedidos formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de 

cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de 

alteração.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Os juros remuneratórios são aqueles que remuneram o capital objeto do 

contrato e são devidos, independentemente do cumprimento ou não do 

acordado pelas partes.

Os Tribunais Superiores do Brasil consolidaram entendimento de que a 

estipulação em patamares superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade, desde que observada a taxa média de mercado divulgada 

pelo Banco Central (STJ: REsp 1.061.530/RS e Súmula 382 do Superior 

Tribunal de Justiça).

 Desta maneira, resta cristalino que a limitação dos juros remuneratórios 

em 12% ao ano não mais subsiste no ordenamento jurídico, sendo certo 

que as taxas livremente contratadas pela requerente no momento da 

celebração da avença devem ser respeitadas, desde que observada a 

média de mercado publicada pelo Banco Central para contratos e períodos 

de tempo semelhantes. Trata-se, aliás, de clara aplicação do princípio da 

força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Compulsando estes autos, verifico que no instrumento negocial juntado às 

fls. 18/19, foram estipulados juros remuneratórios em 2,1% ao mês e 

28,3243% ao ano, não se vislumbrando abusividade nesta cobrança, uma 

vez que respeitada a taxa média de mercado, conforme consulta realizada 

junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil - BACEN.

Assim, não prospera a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

 DOS JUROS DE MORA

 Juros moratórios são aqueles pagos pelo mutuário ao mutuante em 

decorrência da mora no cumprimento da prestação estabelecida no 

contrato.

Cumpre gizar que os juros moratórios possuem limitação legal, conforme 

regra do artigo 406 do Código Civil, litteris:

 “Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o 

forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, 

serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

No entanto, conforme fixado em sede de Recurso Repetitivo (REsp 

1.061.530-RS do STJ)

Porém, para o caso de Cédulas de Crédito Bancário, como no caso dos 

autos, existe a previsão ara o caso dos autos, a jurisprudência do STJ 

encontra-se pacificada no sentido de que, nos contratos bancários não 

alcançados por lei específica, os juros moratórios podem ser 

convencionados até o limite de 1% ao mês.

 Dentre outros, neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO 

DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. JUROS 

MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE 

VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Correção 

monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação 

tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que 

é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. 

Incidência da Súmula 284/STF. 2. Limitação dos juros moratórios. Os juros 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos 

bancários não regidos por legislação específica, como na presente 

hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a 

jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 3. Constatada a falta de 

enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente 

o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a 

Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, 

estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão 

pela qual deve a parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, 

II, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 

REsp 1395828/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 26/10/2015)

Logo, procede a pretensão do Autor para revisão dos juros moratórios, os 

quais FIXO em 1% ao mês.

 DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

 Cumpre frisar que se consolidou o entendimento de que a capitalização 

mensal de juros é permitida para os bancos e demais instituições 

financeiras, em contratos bancários celebrados após o dia 31/03/2000, 

desde que expressamente pactuada, conforme decidido pelo Superior 

Tribunal de Justiça no REsp 894.385/RS – 3ª Turma, rel. Min. Nancy 

Andrighi, j. 27/03/2007, DJ 16/04/2007. Aliás, tal orientação já foi 

pacificada na Súmula 539 do mesmo Superior Tribunal de Justiça.

Neste mesmo contexto, vale destacar o disposto na Súmula 541 do STJ, 

igualmente aplicável ao caso em comento: “a previsão no contrato 

bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, havendo previsão contratual de capitalização dos juros, afasto a 

alegação do embargante.

DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

 A cobrança de taxa permanência cumulada com correção monetária, é 

vedado. Isto porque, a Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça, assim 

dispõe: “A comissão de permanência e a correção monetária são 

inacumuláveis”.

 No mesmo sentido:

 AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÃRIA. APLICAÇÃO DO CDC JUROS REMUNERATÓRIOS 

CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÍNDICE DE 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

ENCARGOS MORATÓRIOS COMPENSAÇÃO E / OU REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. CLÁUSULA DE EMISSÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. TARIFA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. CADASTRO 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PROTESTO DE TÍTULO. MANUTENÇÃO NA 

POSSE DO BEM. AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. (...) 5. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É vedada a 

comissão de permanência por cumulada com juros remuneratórios e 

correção monetária. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.469 - RS 

(2008/0120493-6 - RELATOR MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS Publicação DJe 12/11/2009).

Assim, é ilegítima a utilização da comissão de permanência quando 

cumulada com demais encargos.

Em detida análise ao contrato e da ficha gráfica, observa-se a menção à 

comissão de permanência.

Em razão disso, diante da abusividade da referida cláusula, acolho o 

pedido do embargante, devendo ser excluída no cálculo do débito.

INCIDÊNCIA DE IOF – Imposto sobre Operações financeiras

O Imposto sobre Operações financeiras constitui um tributo e, por isso, é 

exigível em decorrência da operação financeira do negócio realizado, e 

sua cobrança não constitui, portanto, qualquer ilegalidade.

A obrigação tributária é ex lege, vale dizer, nasce pela simples realização 

do fato descrito na hipótese de incidência prevista em lei, sendo, portanto, 

compulsória.

O Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) tem matriz constitucional e 

incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativos a títulos 

e valores mobiliários (CF/88, art. 153, V, CTN, art. 63).

Na operação de crédito, a hipótese de incidência consiste na 

disponibilidade de recursos pela entrega efetiva ou sua colocação para 

utilização pelo interessado.

Por se tratar de modalidade de tributo, a cobrança do respectivo valor do 

imposto ocorre independentemente da vontade dos contratantes, ou seja, 

de maneira compulsória.

 O Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF), previsto no 

art. 153, V, da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 4.494, 

de 3.12.2002, incide sobre operações de crédito, de câmbio e de seguro, 

ou relativas a títulos e valores mobiliários, sendo o contribuinte o tomador 

do crédito.

A instituição financeira é a responsável tributária pelo recolhimento do IOF 

ao Tesouro Nacional.

Nos termos do julgamento do REsp nº 1.251.331-RS, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, 2ª Seção, j. 28.8.2013, "Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 
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mesmos encargos contratuais."

Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade no repasse ao consumidor da 

obrigação de recolher o IOF.

DA NULIDADE DA CLÁUSULA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS

 A medida provisória nº 1.925-15, de 14 de Dezembro de 2000, preceitua:

Art. 3o A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela 

indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou 

nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

(...)

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por 

terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários 

advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários 

advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento 

do valor total devido;

(...)

 § 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou 

de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será 

feita pelo credor por meio de planilha de cálculo ou dos extratos da 

conta-corrente, ou de ambos, documentos esses que integrarão a Cédula, 

observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de 

fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus 

encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os 

critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, 

a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as 

despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data 

do cálculo e, por fim, o valor total da dívida;

Ante o exposto, a parte embargante deverá arcar em favor do embargado 

a título de honorários advocatícios conforme previsão contratual, visto que 

a limitação de 10% (dez por cento) refere-se à cobrança extrajudicial do 

débito, restando afastada a alegação do embargante.

 DO AFASTAMENTO DA MORA

 O entendimento jurisprudencial fixado no Recurso Especial 1.061.530 – 

RS, é no sentido de que: “O reconhecimento da abusividade nos encargos 

exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e 

capitalização) descaracteriza a mora.”

No caso, verifica-se que houve o reconhecimento da legalidade do 

percentual dos juros remuneratórios, bem como da capitalização dos 

juros.

Desta forma, se não existe abusividade, a mora do devedor está 

configurada.

DO PEDIDO CONTRAPOSTO

O pedido contraposto não merece guarida, posto que incabível no 

presente caso, uma vez que referido pedido somente é cabível em sede 

de contestação.

 Portanto INDEFIRO tais alegações formuladas pela embargante.

 DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE estes embargos à execução oposto por VALDIR 

APARECIDO DOS SANTOS, contra COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

SORRISO – SICREDI, razão pela qual DETERMINO:

1) INTIME-SE o embargado para elaboração de novo cálculo da divida em 

questão, a ser apresentado nos autos da execução no prazo de 15 

(quinze) dias, observando os seguintes dados:

1.1) Juros moratórios, fixados em 1% ao mês;

1.2) INAPLICÁVEL a comissão de permanência, devendo ser retirada do 

cálculo elaborado.

 Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos em apenso de 

nº 1080-77.2013.811.0093 – Código Apolo nº 71693, INTIMANDO em 

seguida todas as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em virtude de o embagado ter sucumbido em parte mínima no pedido, 

condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito a ser elaborado, salientando que o embargante se encontra 

albergado pelo benefício da gratuidade de justiça.

Considerando a inexistência de Defensoria Pública neste Município de Feliz 

Natal/MT, bem como o efetivo trabalho desenvolvido pela Advogada Dra. 

Vania Santos de Souza Dornelles, arbitro em seu favor, a título de 

honorários advocatícios, 03 (três) URH’s.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71908 Nr: 146-85.2014.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDONIR PAIANO, LUIS DE JESUS, W I Madeiras 

Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução proposta por W. I. Madeiras Ltda Me e 

outros, contra Fazenda Pública Estadual.

Os embargos de fls. 05/10, foram recebidos sem efeito suspensivo às fls. 

12.

Impugnação aos Embargos a Execução oferecidos (fls. 19/24).

 Petição da parte exequente juntada às fls. 26/27.

Autarquia executada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 29).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei de Execução Fiscal, compete 

a extinção dos presentes embargos à execução, uma vez que a 

execução em apenso (Código Apolo 47993 - Processo nº 

879-61.2008.811.0093) não está devidamente garantida.

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

 § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução.

Com efeito, in casu, não se aplicam as disposições do art. 919 do CPC, o 

qual dispensa a garantia do Juízo para possibilitar a oposição de 

embargos à execução, pois que a Lei de Execuções Fiscais é especial em 

relação ao CPC, já que regula a matéria de maneira expressa. Assim, 

como a citada Lei n.º 6.830/80 não possui dispositivo semelhante, deve 

ser seguida a regra do art. 16, § 1º, que exige a garantia do Juízo como 

condição para o aforamento de embargos à execução.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “(...). Fixou-se o 

entendimento segundo o qual "Em atenção ao princípio da especialidade da 

LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do 

CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 – artigo que dispensa a garantia como 

condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante 

da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 

6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos 

embargos à execução fiscal." (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/5/2013, DJe 

31/5/2013).

 Ainda assim:

 STJ, AgRg no REsp 1257434/RS, Segunda Turma, Ministro Castro Meira, 

DJe 30/08/2011. Ementa: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. 

GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. PREVISÃO ESPECÍFICA. LEI 

6.830/80. 1. Havendo previsão expressa no § 1º, do art. 16, da Lei 

6.830/80, mantém-se a exigência de prévia garantia do juízo para que 

possa haver a oposição dos embargos à execução fiscal. 2. Agravo 

regimental não provido”.

Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de garantia do juízo, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

 Deixo de fixar os honorários advocatícios na presente decisão, 

considerando que já foram devidamente fixados nos autos em apenso de 

nº 47993.

 Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75978 Nr: 142-77.2016.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 579 de 723



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Ladeia Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:RO/6050

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. [...] É o Relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos denoto que a parte exequente não cumpriu integralmente a 

determinação judicial de fls. 26/28-52. Ora, diz o caput do art. 321 da Lei n. 

13.105/15: 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. Foi exatamente como 

procedeu, o magistrado em sua decisão de fls. 26/28-52, momento em que 

indeferiu a justiça gratuita e determinou a emenda da inicial, com o devido 

recolhimento das custas. Entretanto, o exequente apesar de devidamente 

intimado, não atendeu integralmente tal determinação, circunstância que 

impõe a aplicação do parágrafo único do art. 321, já mencionado, a saber, 

o indeferimento da peça de ingresso. Diante do exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, o que faço com arrimo no parágrafo único do art. 321 da 

Lei 13.105/15, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.485, inciso I, do NCPC). Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor 

atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2º e 85, § 2º do NCPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73883 Nr: 414-08.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JEAN LUDKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:MT/ 6212

 Diante da sentença de fls. 555/557, impulsiono os autos para intimar a 

parte denunciada acerca da presente sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82043 Nr: 2452-22.2017.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTA CRISTINA PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Marta Cristina Peralta, 

em face de Município de Feliz Natal, neste ato representado pelo Prefeito 

Rafael Pavei, todos devidamente qualificados.

Requer, liminarmente, a ordem para que o Impetrado proceda à imediata 

nomeação da impetrante no cargo de “Apoio em Nutrição - Rural”, e, no 

mérito, a confirmação da segurança.

A inicial (fls. 04/15) veio acompanhada dos documentos de fls. 16/53.

 Os autos vieram conclusos.

Fundamento e decido.

O artigo 7º, inciso, III, da Lei 12.016/2009, prevê que:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

 (...)

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica”.

 Com efeito, apesar da documentação apresentada nos autos, entendo 

necessário e prudente a manifestação da parte contrária para prestar 

suas informações a respeito do caso.

Assim, postergo a análise da liminar pleiteada para momento posterior as 

informações prestadas pela impetrada.

Notifique-se a autoridade impetrada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que achar necessárias, nos termos do artigo 7º, 

inciso I, da Lei nº 12.016/2009.

Intime-se, a pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 7º, inciso II, 

da Lei nº 12.016/2009.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82043 Nr: 2452-22.2017.811.0093

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTA CRISTINA PERALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da apresentação da resposta da parte requerida, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para requerer o que lhe for de direito, de 

acordo com decisão de fls. 55.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50138 Nr: 33-39.2011.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES, para devolução dos autos nº 33-39.2011.811.0093, 

Protocolo 50138, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49210 Nr: 911-32.2009.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOARES CRISPIM, MARCIANO 

PEREIRA DE OLIVEIRA, Luiz Carlos Dias, Washington Luiz Passadore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES, para devolução dos autos nº 911-32.2009.811.0093, 

Protocolo 49210, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45073 Nr: 528-59.2006.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI NARLOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES, para devolução dos autos nº 528-59.2006.811.0093, 

Protocolo 45073, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48221 Nr: 1103-96.2008.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA GLEISSE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES, para devolução dos autos nº 

1103-96.2008.811.0093, Protocolo 48221, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46077 Nr: 185-29.2007.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MAURO MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia Santos de Souza 

Dornelles - OAB:13.906-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VANIA SANTOS DE 

SOUZA DORNELLES, para devolução dos autos nº 185-29.2007.811.0093, 

Protocolo 46077, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74434 Nr: 664-41.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. PERUZATTO ME, LEONARDO PERUZATTO, 

ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT

 Certifico que audiência de conciliação foi designada para o dia 02/03/2018 

as 16:15h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80118 Nr: 1253-62.2017.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ - 

OAB:14907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a não localização da requerida, expeça-se intimação no 

endereço atualizado da requerida, Bairro da Liberdade, Rua Sete de 

Setembro, como referência o “pé da serra”, endereço fornecido pela parte 

que se fez presente nesta solenidade, fornecendo ainda o telefone do 

genitor da requerida, Sr. Domingos Ferreira Lima, (66) 99963-3926.

Redesigno a presente audiência para 05/03/2018, às 16h30min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 77077 Nr: 705-71.2016.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemar Aparecida Sinópolis Bassani, Everton 

Bassani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Antonio Gonçalves Filho - 

OAB:15428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça, verifico 

que não houve o pagamento das custas e taxas judiciárias conforme 

consta Certidão de fls. 13 (distribuição )para Carta Preecatória. Diante 

disto, impulsiono os autos para intimar a parte autora para pagamento 

destes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74144 Nr: 535-36.2015.811.0093

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON WOIAND, CLAIR GABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA, SANTA FÉ 

INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT 6.218, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:13985/B, 

GUILHERME CALVO CAVALCANTE - OAB:PR/45.291, ROSANE 

SANTOS DA SILVA - OAB:17087/O, Verônica Laura Campos 

Conceição - OAB:7.950

 Certifico que nesta data cadastrei o Advogado da parte Requerida Dr. 

Guilherme C. Cavalcante. Motivo porque impulsiono os autos para intimar a 

parte requerida acerca da decisão de fls. 163..."Vistos, etc. Sem prejuízo 

de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, demonstrando a imperiosidade de sua 

produção, no prazo de 15 dias.

 Decorrido o prazo, sem a devida manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me conclusos "..."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 46020 Nr: 125-56.2007.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA INACIO, TIAGO PEREIRA 

STEINMTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, Caio 

Lorenzo Acialdi - OAB:MT/10.759B

 Vistos, etc.

Diante da Sentença de fls. 187/200 que determina o encaminhamento da 

arma apreendida e vinculada a este processo e aos autos código 44851 

ao Comando o Exército Brasileiro, Determino seu IMEDIATO cumprimento.

Ressalto que os presentes autos por equivoco na Distribuição da Ação 

Penal foram redistribuídos com novo Código, possuindo como código 

anterior do Inquérito Policial Código 44851, conforme certidão do Sr. 

Gestor, assim a Decisão dos presentes autos, servem também para os 

autos de código 44851. Determino que a Secretaria juntamente com o 

Distribuidor unifiquem os autos 46020 e 44851, pois impossível o trâmite de 

duas Ações que tratam dos mesmos fatos, sendo uma continuação 

processual da outra.

Após, cumpra-se o determinado em decisão de fls. 370.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44381 Nr: 1215-70.2005.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CÉSAR FERREIRA 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 5151-A

 Vistos, etc.

Cumpra-se INTEGRALMENTE a decisão de fls. 368.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 74286 Nr: 597-76.2015.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL NUNES GOMES, ROSANA DE SOUZA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉD DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOC SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Certifico que a Apelação apresentada pela parte embargada é tempestiva. 

Motivo porque impulsionio os autos para intimar a parte embargante para 

que, querendo, ofereça as contrarrazões no prazo legal.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112401 Nr: 49-64.2018.811.0087

 AÇÃO: Pedido de Prisão Temporária->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Guarantã do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, Valdeir Miguel da Silva, Hercules 

Sanches de Noronha, Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de 

Souza, CLEONICE DE SOUZA ROCHA, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, 

Reinaldo Aparecido Mota, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON GARCIA DA SILVA - 

OAB:14593/MT, Angelita Kemper - OAB:15.090

 INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA DOS 

REPRESENTADOS REINALDO APARECIDO MOTA E JOABE RODRIGUES 

DA SILVA, pelo menos até o término dos 30 (trinta) dias inicialmente 

fixados (de 16.01.2018 a 14.02.2018), sendo que após este prazo, salvo 

eventual prorrogação por nova decisão fundamentada ou se por outro 

motivo estiverem presos, deverão os representados ser colocados 

imediatamente em liberdade.Esta decisão servirá como MANDADO DE 

INTIMAÇÃO ante a urgência que o caso requer. Ciência ao Ministério 

Público, à autoridade policial e ao advogado dos representados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 112923 Nr: 447-11.2018.811.0087

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JFB, WFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA BORGES SANTOS - 

OAB:MT/23940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Vista ao Ministério Público para manifestação.

 Após, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90932 Nr: 3001-55.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Donizete Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para comparecer na secretaria da vara única 

para retirar a carta precatória para distribuição na comarca deprecada e 

após comprovar a sua distribuição ou aportar nos autos comprovantes de 

pagamento das taxas de distribuição e diligência de oficial de justiça na 

comarca deprecada, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 112680 Nr: 261-85.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Marques Amorim, Rogerio Targa 

Rodrigues, Roberto Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769/MT, Marcia Regina Polidorio - OAB:OAB/MT 

18.875

 Intimação do réu da decisão que segue parvial: "Dessa forma, 

considerando que o requerente encontra-se detido apenas em razão da 

ausência do pagamento da fiança, e tendo em vista que possui renda 

mensal, bem como bens imóveis de elevado valor e móveis de elevado 

valor, REDUZO o valor da fiança arbitrada pela metade, devendo o detido 

efetuar o pagamento do valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro reais). 

Recolhida a fiança, proceda-se com a soltura do detido, se por outro 

motivo não estiver preso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 110940 Nr: 3427-62.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdA, CHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Felipe do Nascimento 

Moura - OAB:22107/MT, Marcos Rogério Mendes - OAB:16057/MT

 Intimação do (a) advogado (a) Dr. (a) Fábio Henrique Alves, para que no 

prazo de 3 (três) dias, proceda com a devolução dos autos supra 

mencionado, sob pena de busca e apreensão e sanções previstas no 

artigo 234, § 2º, do NCPC, tendo em vista que encontra-se com carga 

desde a data de 29/01/2018, uma vez que se trata de processo com réu 

preso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 14670 Nr: 1426-61.2004.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIEIRA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Eletricas Matogrossenses 

S/A, Agostinho Fin, Ademar Fin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alfredo Fogaça Neto - 

OAB:5949-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Roberto Pires de 

Freitas - OAB:3.889-OAB/MT, Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 Em análise ao Sistema Apolo, constata-se que a decisão lançada é 

diversa da encartada aos autos às fls. 545/546. Diante do equívoco, 

intimem-se as partes para que tenham ciência de que a 

"Decisão->Determinação", de 12/01/2018, disponibilizada no DJE nº 10186, 

de 25/01/2018 e publicada no dia 26/01/2018, é nula, bem como conheçam 

do teor da decisão válida:“Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO 

ILÍCITO proposta por JOSÉ VIEIRA DE CAMARGO em face de ADEMAR FIN, 

AGOSTINHO FIN e CENTRAIS ELÉTRICAS MATO-GROSSENSES S.A. Com 

a inicial o autor juntou documentos, fls. 12/38.Ademar Fin e Agostinho Fin 

apresentaram contestação, fls. 52/81.Às fls. 87/175, o requerido Centrais 

elétricas mato-grossenses S.A - CEMAT contestou a ação.O requerente 

impugnou a contestação às fls. 177/181.Audiência de conciliação, fls. 

187/188, saindo as partes intimadas da apresentação de quesitos e 

assistente técnico.Às fls. 194/198 a parte requerida CEMAT apresentou 

quesitos e assistente técnico. Realizada a perícia, fls. 306/324.Constatada 

a ausência de intimação das partes para os andamentos processuais, o 

juízo, de ofício, sanou os vícios no procedimento e determinou a intimação 

dos demais requeridos para apresentarem quesitos e assistente técnico, 

bem como designou nova perícia, fls. 355/356, fls. 364/365 e fls. 

370/372.Às fls. 373/399 foi juntado novo laudo pericial.Os requeridos 

Agostinho Fin e Ademar Fin em manifestação, fls. 432/436, alegam a 
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ausência de intimação para os atos processuais, bem como pugnam pela 

improcedência da ação.Juntada da perícia médica, fl. 521.Em 

manifestação, o requerido CEMAT pugna pela complementação do laudo 

pericial, fls. 622/623.O requerido Agostinho Fin, em manifestação, requer o 

cumprimento da determinação de fls. 355/356, bem como alega nulidades 

na perícia médica, fls. 524/525. É o relato do necessário. PASSO A 

SANEAR O FEITO. No que tange à alegação de nulidade, é consabido que 

é dever das partes alegá-las “na primeira oportunidade em que couber à 

parte falar nos autos, sob pena de preclusão”, ex vi do artigo 278 do 

Código de Processo Civil. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83161 Nr: 2494-65.2012.811.0087

 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: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Certifico que em contato com a Advogada da parte autora a mesma 

informou que já se encantra a parte havisada da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83163 Nr: 2496-35.2012.811.0087

 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: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Niltoned Miranda Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Certifico que em contato com a Advogada da parte autora a mesma 

informou que já se encantra a parte havisada da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 110818 Nr: 3359-15.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Ferreira Sbruzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Intimação dorequerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) João 

Carlos Vidigal Santos, para apresentar defesa do acusado Sandro 

Ferreira Sbruzzi.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 112689 Nr: 267-92.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valdeir Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O

 Intimação dos procuradores das partes, Dr. NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA para comparecerem na audiência que se realizará no dia 

11/04/2018, às 17h10min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-92.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE COUTINHO DE BARROS HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21/03/2018, às 10:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-77.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

GAS NORTE COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY BARBOSA FERREIRA (REQUERIDO)

 

NTIMAÇÃO da parte promovente na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER a audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21/03/2018, às 11:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010227-14.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO HARTMANN OAB - MT0010313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

 

Vistos e bem analisados os autos. Nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a decisão do juiz leigo. Intimem-se as partes. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010272-13.2013.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROSANELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado. Quanto ao argumento de ilegitimidade passiva, observo que a 

parte requerida detém pertinência subjetiva para participar da ação. 

Veja-se que no bojo da contestação a requerida confessa que efetuou as 

restrições em desfavor do requerente. Não bastasse, o documento ID 

5987017 demonstra que o gravame foi efetuado pela requerida. Superada, 

pois, a preliminar deduzida, que vai indeferida. A questão da falta de 

interesse de agir, tangenciada pela requerida em sua contestação, é de 

todo improcedente. Tanto a ação é útil ao requerido que somente obteve a 

baixa das restrições após intervenção do Juidiciário. 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. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 
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parte-autora. A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte-autora 

comprovou documentalmente a existência de acordo judicial entabulado 

com a requerida, por meio do qual, dentre outros, a requerida obrigou-se a 

proceder a retirada do nome do requerente dos cadastros de 

inadimplentes e a proceder a liberação dos gravames que pesavam sobre 

o veículo placa MDJ-3925, tudo no prazo de 30 dias. O prazo, no entanto, 

não foi observado pela requerida, que, segundo se aduz, manteve as 

restrições em desfavor do requerente, inclusive o gravame incidente 

sobre o veículo. Quanto à alegação de pré-existência de inscrição 

negativa no nome da parte autora, observo que o documento trazido no 

bojo da contestação refere-se a período que não é objeto do processo e 

em nada ajuda na solução da celeuma. Aparentemente a requerida não se 

atentou ao fato de que a ação foi distribuída no ano de 2013, com liminar 

deferida no mês de dezembro daquele ano e que em julho de 2014 fora 

proferida decisão determinando-se a baixa dos gravames incidentes 

sobre o veículo. O documento ID 5987017 demonstra, com clareza, que a 

requerida não procedeu a baixa no gravame ao qual se obrigou. Veja-se 

que o documento foi emitido no ano de 2014 e que o acordo onde se 

entabulou a obrigação de retirada da baixa foi homologado ainda no ano 

de 2012. Destarte, evidente que a parte autora deixou de cumprir o prazo 

entabulado, causando assim dano moral in re ipsa ao autor. Em 

complemento, registro que a parte ré não trouxe elemento de prova que 

retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por 

meio de qualquer documento hábil o cumprimento do prazo estabelecido no 

acordo homologado judicialmente. 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, e permanência, por quase dois anos, de gravame incidente 

sobre o veículo, dúvida não há que esta presente violação a bem jurídico, 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a manutenção da 

negativação e do gravame foi indevido - 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. No caso, considerando a situação 

pessoal das partes, atento aos critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, o tempo decorrido desde o descumprimento do acordo 

até a baixa no gravame incidente sobre o veículo, a necessidade de 

acionamento da máquina judiciária para o fim de se assegurar direito que 

deveria ser observado voluntariamente pelo prestador de serviços e, 

ainda, o decurso de aproximadamente 4 anos, desde a distribuição até a 

presente datA, fixo os danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil Reais). 

DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo as decisões que anteciparam os 

efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos para CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 

20.000,00 (vinte mil Reais), a título de danos morais, ao autor, com juros de 

1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação 

desta decisão. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-37.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA FIGUR DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerido BANCO 

DO BRASIL SA, contra a decisão prolatada no movimento nº. 90, alegando 

que esta é contraditória, bem como omissa, devendo ser reformada. É o 

necessário. DECIDO. Os embargos são tempestivos, razão pela qual os 

conheço e os aprecio. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo. Corroborando este entendimento 

colaciono a seguinte ementa jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - ACÓRDÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA 

- EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.- Os Embargos de Declaração 

têm como escopo completar ou aclarar as decisões judiciais que tenham 

pontos omissos, obscuros ou contraditórios, sendo a presença desses 

vícios o pressuposto de admissibilidade dessa espécie recursal.- Caso 

inexistam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que 

se interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já fora decidido.- 

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJMG ? EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.07.538953-6/003 - COMARCA DE BELO 

HORIZONTE - 17ª CÂMARA CÍVEL - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. 

MÁRCIA DE PAOLI BALBINO ? DJ.: 18/09/2008 Data publicação 14/10/2008 

(destaquei) Deste modo passo a análise dos embargos apresentados. No 

que se refere ao requerimento, formulado pela parte requerida, entendo 

que estes merecem prosperar em parte, vez que não houve a intimação 

da parte para a apresentação de contrarrazões de recurso inominado, 

estando presente a omissão deste juízo. Todavia, quanto a contradição 

alegada, reputa-se prejudicada, pois a decisão embargada anulou a 

sentença que havia julgado extinto o processo sem resolução de mérito, 

ante a inércia do autor, de forma acertada, vez que este não se quedou 

inerte. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de 

declaração interpostos pelo requerido, contra a decisão proferida no 

movimento nº. 90, para intimar a parte requerida a oferecer contrarrazões 

do recurso inominado e, restando presentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, encaminhem-se os autos a Turma Recursal, 

consignadas as nossas homenagens. Proceda-se com as anotações 

necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Guarantã do Norte, 14 de novembro 

de 2017. Diego Hartmann Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-21.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos e bem analisados os autos. Nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a decisão do juiz leigo. Intimem-se as partes. Guarantã do 

Norte, 24 de novembro de 2017. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-80.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA vertida por Cristiano da Silva em 

face de Losango Promoções de Vendas Ltda. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a extinção do 
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processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, vez que em 

exordial o autor relata ser inexistente a relação jurídica entre ele e a 

instituição ré, todavia em contestação o requerido verbera ter um contrato 

sob o número 020039200794M, no valor de 2.559,00 (dois mil quinhentos e 

cinquenta e nove reais) entre este e o autor. Analisando os argumentos 

das partes foi possível compreender a complexidade da causa, os 

documentos aportados aos autos não são conclusivos, necessitando o 

caso de perícia, para se verificar a legitimidade da assinatura constante 

da cártula, assim este juízo é incompetente para análise da demanda, isso 

decorre da complexidade da causa pela necessidade de prova pericial, 

procedimento não acolhido pela Lei nº 9.099/95, ensejando o afastamento 

da competência dos Juizados Especiais para a análise da lide. Com efeito, 

o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar 

um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade 

jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º. da lei 9.099/95, que sua 

competência para conciliação, processo e julgamento alcança as causas 

cíveis de menor complexidade, significando que, aquelas causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o desate da questão, 

estariam subtraídas ao seu alcance. Corroborando com este entendimento 

colaciono abaixo a seguinte ementa da 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais do Acre, in verbis: “REPARAÇÃO DE DANOS. 

ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA EM CHEQUE. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO POR 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apesar de não se 

verificar falsidade grosseira da firma aposta no título de crédito 

impugnado, não se pode afirmar, sem conhecimento técnico, que a 

assinatura constante da cártula tenha sido feita pelo autor. 2. Há, pois, 

dúvidas acerca da autenticidade da assinatura posta no documento 

hostilizado pelo autor. 3. Ademais, não há nos autos prova de que o 

acordo celebrado entre o autor e a entidade financeira contra quem foi 

sacado o cheque decorra do reconhecimento de fraude na abertura da 

conta bancária. 4. Desse modo, entendo ser caso de perícia grafotécnica 

para decifrar o conflito, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo 

de uma das partes. 5. Desse modo, a imprescindibilidade na realização da 

perícia para deslinde da querela que é prova complexa e formal, inviabiliza 

o processamento e julgamento da lide no âmbito do Juizado Especial, tendo 

em perspectiva o procedimento simplificado da Lei 9.099/95. 6. Isso posto, 

conheço e nego provimento ao recurso, para manter a decisão hostilizada 

por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em acréscimo, revogo o 

provimento liminar de fl. 14. Sem custas processuais, por ser o autor 

beneficiário da gratuidade judiciária, devendo, porém, arcar com 

honorários advocatícios em favor dos patronos do réu, que fixo em 

R$-500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade sujeita-se ao preconizado 

no art. 12, da Lei nº 1.060/50. É como voto. (Recurso Cível nº 

0001087-88.2011.8.01.0070 (4.524), 2ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/AC, Rel. Fernando Nóbrega da Silva. unânime, 

DJe 14.03.2012).” O julgamento do mérito, no caso em tela, representaria 

decisionismo judicial, prática que coloca em risco o próprio Estado 

Democrático de Direito e tem se mostrado causador das mais diversas 

injustiças. Nesta esteira, a reclamação em epígrafe desafia a extinção, 

sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 

9.099/95. Ante o exposto, face à incompetência do Juizado Especial para 

apreciar a causa, REVOGO a decisão que antecipou os efeitos da tutela, 

mov. 4, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos 

termos dos artigos 51, inciso II, da lei nº 9.099/95. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Guarantã do Norte, 24 de novembro de 2017. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020007-02.2015.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE ALVES OAB - MT0011064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O feito comporta julgamento antecipado. O presente 

caso reflete típica relação de consumo, em que a valoração da prova deve 

privilegiar o consumidor, parte vulnerável da relação, na esteira da 

legislação vigente. Aduziu a parte autora que em 11.12.2015 teve seu 

nome negativado pela empresa requerida por uma fatura já paga, 

afirmando que em razão disso experimentou intensa dor moral. A 

demandada, a seu turno, alega que a fatura estava em atraso por 32 

(trinta e dois) dias e que conforme disposto na própria conta de energia, 

após o décimo quinto dia do vencimento, a cessionária poderia incluir o 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Verbera ainda 

que tais órgãos tem o prazo de 10 (dez) dias para incluir o nome do 

consumidor no rol de mal pagadores, bem como a empresa tem o prazo de 

5 (cinco) dias para retirá-lo. Destarte, em análise dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora, vez que a inscrição da autora no Serviço de Proteção ao 

Crédito consistiu em exercício regular de direito, tendo em vista que a 

autora possuía débito com a empresa requerida. Neste sentido, já se 

decidiu: "Configura exercício regular de direito a inscrição do nome do 

devedor nos órgãos de controle do crédito quando houver dívida vencida 

e não paga. Nesse caso, não há que se falar em direito à indenização por 

danos morais" (TJSC - 2ª Câm. de Dir. Civ, Rel. Des. Luiz Carlos 

Freyesleben in Ap. Civ. n. , de Blumenau, j. em 10/08/2006). "APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA - CONTA TELEFÔNICA EM ABERTO - PAGAMENTO NÃO 

COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR - 

RECURSO IMPROVIDO. O autor não comprovou o pagamento da fatura, 

apresentando a respectiva quitação da mesma, não se desincumbindo, 

portanto, do seu ônus probatório. Não houve a prática de ato ilícito por 

parte da apelada, uma vez que a inscrição do nome de devedores 

inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, desde que levada a 

efeito justificadamente, consiste em regular exercício de direito do credor, 

restando ausente o dever de indenizar". (TJMG - Apelação Cível 

1.0145.08.502187-4/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros , 14ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2011, publicação da sumula em 

15/03/2011). Portanto, quanto ao pedido de danos morais, verifica-se que 

o mero exercício do regular direito de cobrança por parte da empresa 

requerida não é suficiente para caracterizá-los. Não há que se falar em 

abalo à tranquilidade e mácula à imagem de bom pagador, quando estes 

resultaram unicamente das obrigações contratuais. Desta feita, nem 

mesmo a inversão do ônus probatório poderia levar à conclusão diversa. 

Isso porque compete à parte autora trazer ao menos indícios de que suas 

alegações condizem com a realidade dos fatos, não podendo se impor à 

demandada, em todos os casos de inversão do ônus, a responsabilidade 

de provar fatos constitutivos do direito alegado ou ainda de produzir prova 

diabólica, conforme precedentes do STJ. Ainda que assim não fosse, não 

houve ofensa a atributo da personalidade. Não se está diante de lesão à 

vida, à integridade física, à honra, ao nome, ou à imagem do consumidor. 

Trata-se simplesmente de descumprimento contratual, que não gera, de 

regra, esse tipo de prejuízo. Neste contexto, colho a lição de Carlos 

Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho nos “Comentários ao Novo 

Código Civil”, Vol. XIII, Ed. Forense, p. 104: Dano moral e inadimplemento 

contratual: Outra conclusão que se extrai desse novo enfoque 

constitucional é de que mero inadimplemento contratual, moral ou prejuízo 

econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a 

dignidade humana. Os aborrecimentos dele decorrentes ficam alcançados 

pelo dano material, salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por 

sua natureza ou gravidade, exorbitarem o aborrecimento normalmente 

decorrente de uma perda patrimonial e também repercutirem na esfera da 

dignidade da vítima, quando, então poderão configurar o dano moral. 

Assim, é de se julgar improcedente o pedido em razão da inexistência de 

dano moral a ser reparado. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados pela parte autora. 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. 

Guarantã do Norte-MT, 24 de novembro de 2017. Intimem-se. DIEGO 

HARTMANN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-71.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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JOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos e bem analisados os autos. Nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95, 

HOMOLOGO a decisão do juiz leigo. Intimem-se as partes. Guarantã do 

Norte, 24 de novembro de 2017. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-71.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA MARCAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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, 13 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000028-71.2018.8.11.0087; Valor causa: R$ 

954,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [TELEFONIA]. Parte Autora: REQUERENTE: ANDRE 

DE ALMEIDA MARCAL Parte Ré: REQUERIDO: OI 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: 07/03/2018 Hora: 11:40 (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

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43550 Nr: 1429-52.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raelson da Penha Nazareth, Leonora 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1429-52.2016.811.0036 - 43550

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público Estadual

RÉU(S): Réu(s):Raelson da Penha Nazareth, Cpf: 88919242100, Rg: 

12072141 Filiação: Rafael Augusto Nazareth e Antônia dos Anjos Penha 

Nazareth, data de nascimento: 17/07/1978, brasileiro(a), natural de Barão 

de Melgaço-MT, casado(a), mestre de obras, Endereço: Rua 14 10, Bairro: 

Jd Ouro Verde, Cidade: Várzea Grande-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU RAELSON DA PENHA NAZARETH, acima 

qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido cientificando-o do 

inteiro teor da referida denúncia para responder à acusação, por escrito, 

no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal. Se pretende constituir advogado ou se o Juiz deverá nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e neste caso, as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensorRESUMO DA 

INICIAL: Nos meses de Agosto, Outubro e Novembro do ano de 2014, e 

mês de Julho do ano de 2015, os denunciados Raelson da Penha Nazareth 

e Leonora Rodrigues de Souza com nítido animus lucri faciendi (intenção 

de tirar proveito; lucro ou vantagem ilícita), mediante concurso de 

pessoas, obtiveram para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a 

erro, mediante meio fraudulento, as vítimas Francisco da Silva, Sandra 

Moraes Alencar, Alciene Leandro Rodrigues, Roberto Sadão Sakamoto, 

Wender Souza dos Santos e Gilberto Junior Soares Ribeiro. Que no mês 

de Agosto de 2014, os denunciados mudaram-se para a cidade de 

Tesouro-MT, pois o denunciado Raelson fora contratado para construir 

moradias populares do programa Minha Casa Minha Vida, levando consigo 

sua companheira, a também denunciada Leonora. Os denunciados 

obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo das vítimas 

supramencionadas, induzindo estas a erro, mediante a emissão de 

cheques sem provisão de fundos, sabendo de tal condição, ou seja, 

agindo com dolo, sendo que o esquema criminoso funcionava da seguinte 

forma: a denunciada Leonora emitia os cheques em seu nome, de forma 

pós-datada, ao passo em que o denunciado Raelson realizava compras, 

contraia obrigações, e a título de crédito repassava os cheques “sem 

fundo”. O esquema fraudulento praticado pelos denunciados fora 

descortinado pelas vítimas, que passaram a indagar o denunciado Raelson 

sobre o ocorrido, todavia, os denunciados evadiram-se daquele município 

e não atendiam as ligações telefônicas dos ofendidos, enfim, sumiram sem 

deixar paradeiro. O Ministério Público Estadual denuncia Raelson da Penha 

Nazareth e Leonora Rodrigues de Souza, como incursos na conduta 

delitiva tipificada no artigo 171, §2º, inciso VI, do Código Penal, por 6x 

(seis vezes), nos moldes do artigo 69 do referido diploma repressor 

DECISÃO/DESPACHO: Autos n° 1429-52.2016.811.0036 (43550) Ação 

Penal Decisão. DEFIRO o pedido retro do Ministério Público Pois, 

compulsando os autos, observa-se que este Juízo tentou em vários 

endereços citar o réu, porém não obteve êxito, inclusive, o Parquet 

buscou o novo endereço do mesmo pelo INFOSEG, sem sucesso. Assim, 

conclui-se que o requerido encontra-se em lugar ignorado ou incerto, pois 

foram infrutíferas as tentativas de sua localização. 1) Dessa forma, 

CITE-SE o denunciado RAELSON DA PENHA NAZARETH, VIA EDITAL para 

responder à acusação, por escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do 

art. 361 do Código de Processo Penal. 2) Após, caso seja certificado a 

não apresentação de defesa, NOMEIO a Defensoria Pública como 

CURADOR ESPECIAL do denunciado, devendo abrir vistas dos autos ao 

Defensor para manifestar na presente Ação, requerendo o que entender 

de direito.3) Por fim, ABRA-SE os autos ao Ministério Público Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências.Guiratinga/MT, 

12/09/2017. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de DireitoE, 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, Dayse Maria de Moraes, digitei. 

Guiratinga - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41184 Nr: 448-23.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Rodrigues Rezende de Barros Athely

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 448-23.2016.811.0036 - 41184

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público Estadual

RÉU(S): Sidney Rodrigues Rezende de Barros Athely

INTIMANDO: Réu(s): Sidney Rodrigues Rezende de Barros Athely, Cpf: 

65475542104, Rg: 1042654-0 SSP MT Filiação: Adair Athely de Rezende e 

Luzia Rodrigues de Rezende, data de nascimento: 20/04/1978, 

brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, divorciado(a), bancário, Endereço: 

Quadra 305 Sul, Alameda 10 Lote 27 02 Casa, Bairro: Plano Diretor Sul, 

Cidade: Palmas-TO

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU SIDNEY RODRIGUES REZENDE DE 

BARROS ATHELY, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não 

sabido cientificando-o do inteiro teor da referida denúncia para que, no 

prazo de 10 (dez) dias NOS TERMOS DO ART. 361 DO Código de 

Processo penal, apresente defesa preliminar escrita e rol de testemunhas. 

Se pretende constituir advogado ou se o Juiz deverá nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e neste caso, as 

razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor RESUMO DA 

INICIAL: Consta do Termo Circunstanciado de Ocorrência que no dia 

08/06/2014, na propriedade rural denominada Sítio Baixadão da Taboca, 

neste município, o denunciado Sidney Rodrigues praticou vias de fato 

contra a vítima Paulo Machado Cabral. O delito ocorreu após 

desentendimento entre o denunciado Sidney e a vítima Paulo, pois suas 

propriedades rurais são vizinhas. Que na data, local supracitados, o 

denunciado praticou vias de fato contra Paulo, consistente em desferir- 

lhe socos e empurrões, mas da ação não resultaram lesões corporais. O 

Ministério Público Estadual denuncia Sidney Rodrigues Rezende de Barros 

Athely, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 21 da Lei 

3.688/41 DECISÃO/DESPACHO: Autos n° 448-23.2016.811.0036 (41184) 

Ação Penal Decisão. DEFIRO o pedido retro do Ministério Público Pois, 

compulsando os autos, observa-se que este Juízo tentou em vários 

endereços citar o réu, porém não obteve êxito, inclusive, o Parquet 

buscou o novo endereço do mesmo pelo INFOSEG, sem sucesso. Assim, 

conclui-se que o requerido encontra-se em lugar ignorado ou incerto, pois 

foram infrutíferas as tentativas de sua localização.1) Dessa forma, 

CITE-SE o denunciado, VIA EDITAL para responder à acusação, por 

escrito, no prazo 10 (dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de 

Processo Penal. 2) Após, caso seja certificado a não apresentação de 

defesa, NOMEIO a Defensoria Pública como CURADOR ESPECIAL do 

denunciado, devendo abrir vistas dos autos ao Defensor para manifestar 

na presente Ação, requerendo o que entender de direito. 3) Por fim, 

ABRA-SE os autos ao Ministério Público Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Guiratinga/MT, 12/09/2017. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de DireitoE, 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, Dayse Maria de Moraes, digitei. Guiratinga - MT, 9 de fevereiro 

de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41042 Nr: 410-11.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jocelei Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GUIRATINGA - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇAO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 410-11.2016.811.0036 - 41042

ESPÉCIE: Ação Penal - PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Ministerio Público Estadual

RÉU(S): Jocelei Vargas

INTIMANDO:Jocelei Vargas, Cpf: 05016696985, Rg: 7.634.518-0 SSP MT 

Filiação: Berto Jairo Vargas e Clementina Vargas, data de nascimento: 

14/11/1978, brasileiro(a), natural de Dois vizinhos-PR, convivente, caseiro 

de fazenda, Endereço: Rua Renascença 54 S, Bairro: Veneza, Cidade: 

Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DO RÉU JOCELEI VARGAS, Cpf: 05016696985, Rg: 

7.634.518-0 SSP MT Filiação: Berto Jairo Vargas e Clementina Vargas, 

data de nascimento: 14/11/1978, brasileiro(a), natural de Dois vizinhos-PR, 

convivente, caseiro de fazenda, Endereço: Rua Renascença 54 S, Bairro: 

Veneza, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT, atualmente em lugar incerto e 

não sabido cientificando-o do inteiro teor da referida denúncia para 

constituir advogado e/ou responder à acusação no prazo legal, nos 

termos do art. 365 do CPP. Ressalto, que se o acusado não comparecer, 

nem constituir advogado, poderá ser determinado a produção antecipada 

de provas consideradas urgentes, nos termos do art. 366 do CPP e, se for 

o caso, decretado a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP. 

RESUMO DA INICIAL: Consta da inclusa peça informativa em epígrafe, que 

na data de 02 de abril de 2016, por volta das 14h:11min, o denunciado 

Jocelei Vargas, ofendeu a integridade física da vítima Ivone Martins dos 

Santos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesão Corporal 

acostado às fls. 21-23, e Mapa Topográfico fls 24/25. Depreende-se dos 

autos que agressor e vítima mantiveram relacionamento afetivo por 05 

(cinco) anos. O Acusado saiu da Fazenda São Sebastião, local em que 

este e a vítima trabalham há cerca de 02 (dois) meses, para ir até a cidade 

de Tesouro-MT fazer compras, sendo que antes do mesmo sair dali, sua 

companheira o pediu que não comprasse ou fizesse o uso de bebidas 

alcoólicas. Todavia, após ter efetuado as compras e retornado para a 

fazenda, Ivone notou que Jocelei havia adquirido uma garrafa de 

aguardente, bem como já aparentava ter consumido o produto. Ato 

contínuo, a vítima indagou ao denunciado acerca da compra de bebida, já 

que ali no local onde trabalham o uso de tal item é vedado. Neste instante, 

Jocelei lhe pediu um beijo que foi negado pela vítima dizendo que não 

beijaria uma pessoa cachaceira. O denunciado, demonstrando não ter 

gostado da atitude da vítima, lhe desfere um soco acertando-lhe o braço 

esquerdo, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Lesão 

Corporal acostado às fls. 21-23, e Mapa Topográfico fls. 24-25. Jocelei 

chegou a puxar seus cabelos, ocasião em que esta começou a gritar e 

seus filhos menores começaram a chorar ocasião em que um deles, com 

10 (dez) anos de idade, saiu correndo para chamar o Senhor Alessandro, 

gerente da fazenda. O Ministério Público Estadual denuncia Jocelei Vargas 

como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 129, § 9º do Código 

Penal. DECISÃO/DESPACHO: Autos nº 410-11.2016.811.0036 Código: 

41042 Criminal Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido do Ministério Público 

em fl. 126.Desta forma, CITE-SE o acusado por EDITAL, do inteiro teor da 

denúncia, para constituir advogado e/ou responder à acusação no prazo 

legal, nos termos do art. 365 do CPP. Ressalto, que se o acusado não 

comparecer, nem constituir advogado, poderá ser determinado a produção 

antecipada de provas consideradas urgentes, nos termos do art. 366 do 

CPP e, se for o caso, decretado a prisão preventiva nos termos do art. 

312 do CPP.Decorrido o prazo editalício, CERTIFIQUE-SE e ABRA VISTA 

dos autos ao Ministério Público.Cumpra-se, Expeça-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 05 de Setembro de 2017.Aroldo José Zonta 

Burgarelli Juiz de DireitoE, 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, Dayse Maria de Moraes, digitei.Guiratinga - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Valtemir dos Santos Rodrigues

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45903 Nr: 2617-80.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcedino Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2617-80.2016.811.0036

Código: 45903

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, devidamente qualificada, em face de ARCEDINO MACHADO, 

igualmente qualificado.

 O executado em fls. 21/22 peticionou informando o pagamento do débito, 

tendo depositado em juízo.

A parte exequente às fls. 26/27 manifestou-se nos autos, requerendo a 

emissão de alvará para que a fazenda pública faça o levantamento dos 

valores depositados em juízo e requerendo também a extinguindo o 

processo pela satisfação do crédito tributário, à sombra do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

EXPEÇA-SE o respectivo alvará para que a fazenda pública faça o 

levantamento dos valores depositados em juízo.

CONDENO o executado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 09 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50219 Nr: 2119-47.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Souza Silva, Amaury Junior Gomes 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13075/MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JÚNIOR - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo os advogados da parte ré para, no prazo 

legal, manifestarem nos autos.

Guiratinga - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40067 Nr: 1578-82.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9.699-MT, Carlos Henrique Alves Rodrigues - OAB:19607-O/MT

 Autos n° 1578-82.2015.811.0036 (40067)

Criminal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Ministério Público de fls. 579/581, pois o acusado 

THIAGO NASCIMENTO SILVA, devidamente citado dos termos da 

denúncia, não foi encontrado para ser intimado da audiência de instrução, 

uma vez que alterou de residência sem comunicar a este Juízo.

1) Assim, DECRETO A REVELIA do denunciado e o processo prosseguirá 

sem sua presença, conforme estabelece o art. 367 do Código de 

Processo Penal, de modo que resta precluso o seu direito de ser 

interrogado em Juízo.

2) Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE o denunciado, por meio de 

seu defensor constituído, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se 

acerca da devolução da Carta Precatória em fls. 512/520, com finalidade 

parcialmente cumprida.

4) Por fim, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público.;

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 05 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3808 Nr: 387-90.2001.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Renato Sentinello, Anne Thimmig Machado 

Bonilha, Michel Thimming Sentinello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Clélia Thimmig Sentinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisney Duran Vilela - 

OAB:10.573/MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - OAB:3295-B, 

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, Reinaldo 

Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 387.90.2001.811.0036 (3808)

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

 Conforme análise da Certidão de fls. 415, observa-se que o Herdeiro 

Michel Thimming Sentinello foi devidamente intimado para manifestar 

acerca do acordo formulado entre o inventariante e a herdeira ANNE às 

fls. 100/104, contudo manteve-se inerte, presumindo a sua concordância 

com a referida transação realizada.

Dessa forma, DETERMINO que a serventia cumpra-se os demais 

dispositivos da decisão de fl. 401.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 11/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 46969 Nr: 562-25.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleveiton Ferreira Ribeiro, Dalva da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - 

OAB:2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 562-25.2017.811.0036

Código: 46969

Execução de Título

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista a juntada de petição do autor em ref. 34, DETERMINO que 

a secretaria INTIME a parte requerente para que no prazo de 10 (dez) 

manifestem-se informando se há interesse em dar continuidade no 

presente feito.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47033 Nr: 601-22.2017.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Teixeira Sobrinho, Vilma Dantas Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiane Elensilzie de Oliveira - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 601-22.2017.811.0036

Código: 47033

Embargos à Execução

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido da parte embargante em fls. 251/ 253.

Para ocorrer o deferimento do pedido da parte requerente de pagamento 

de custas ao final do processo deveria restar comprovada a 

hipossuficiência financeira momentânea da parte de arcar com os ônus 

processuais, o que não restou comprovado nos autos.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência vejamos:

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70064880321 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 22/01/2016

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. O pagamento das 

custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da 

gratuidade judiciária, devendo restar comprovada a hipossuficiência 

financeira momentânea da parte de arcar com os ônus processuais, o que 

não restou comprovado nos autos. Agravo de instrumento a que se nega 

seguimento. (Agravo de Instrumento Nº 70064880321, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em 21/01/2016)

Diante disso INTIME-SE a parte requerente para recolher as taxas e custas 

processuais pendentes, conforme valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias e sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

presente feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Fevereiro de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37798 Nr: 963-92.2015.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Guiratinga-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 963-92.2015.811.0036

Código: 37798

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

 Tendo em vista a juntada de petição em ref. 41, DETERMINO que a 

secretaria INTIME a parte exequente para que no prazo de 10 (dez) 

manifestem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Fevereiro de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48219 Nr: 1197-06.2017.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martha Leyla Homem D'el Rey Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elza Maria Botelho Bernardes - 

OAB:16.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado acerca da certidão do Sr. 

Meirinho de ref. 35, juntando nos autos o comprovante do recolhimento no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de devolução da deprecada sem seu 

cumprimento.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 77886 Nr: 226-69.2016.811.0096

 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 Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER APARECIDO VIEIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, Janaina Matheus de Nadai - OAB:20094/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Em cumprimento a decisão de ref. 15, nos termos do Provimento 

nº41/2016-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o 

advogado da parte autora, via DJE, para responder no prazo de 15 

(quinze) dias (artigo 702, §§ 5º e 7º, CPC)..

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 71282 Nr: 565-33.2013.811.0096

 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: NELSON PASSAGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO PASSAGLIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 565-33.2013.811.0096 Cód. 71282

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NELSON PASSAGLIA

PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO PASSAGLIA

INTIMANDO(A, S): INTERDITANDO: PAULO ROBERTO PASSAGLIA, data de 

nascimento: 22/07/1989, brasileiro, solteiro, desempregado, RG nº 

2256070-0 SSP/MT e CPF nº 039.996.581-50, Filiação: Nelson Passaglia e 

Glória Ascoli Passaglia, natural de Sinop/MT, Endereço: Rua José Marreiro, 

s/nº, Bairro: Sol Nascente, Cidade: Itaúba/MT.

Curadora: NELSON PASSAGLIA, Cpf: 283.562.099-00, Rg: 4398773-9 

SSP/PR, brasileiro, natural de Lagoa Vermelha/RS, casado, Endereço: Rua 

José Marreiro, s/n, Bairro: Sol Nascente, Cidade: Itaúba-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 678,00 (seicentos e setenta e oito reais)

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita, em conformidade com 

o art. 1184 do CPC. Causa da interdição: enfermidade ou deficiência 
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mental (art. 1.767, inciso I do CC). Limites da Curatela: Exercício dos atos 

da vida civil.

 SENTENÇA: “Vistos. Cuida-se de “Ação de interdição” proposta por 

Nelson Passaglia em face de Paulo Roberto Passaglia, ambos qualificados 

nos autos, alegando que o interditando é acometido da doença 

esquizofrenia, o que o torna permanentemente dependente da autora. A 

inicial (fl. 05/10) veio instruída com os documentos de fls. 11/26. A exordial 

fora recebida à fl. 27, oportunidade em que, em suma, nomeou o autor 

como curador provisório e designou audiência de interrogatório. O 

interrogatório foi levado a efeito às fls. 34/35. Na mesma oportunidade, 

dentre outras determinações, foi nomeando o MPE como curador especial 

ao interditando. A curadora apresentou os quesitos a serem respondidos 

pelo perito médico à fl. 43/43-v. O Laudo Pericial fora juntado às fls. 48/50. 

À fl. 53/53-v, encartou manifestação do autor acerca do laudo pericial. A 

curadora especial se manifestou acerca do laudo pericial às fls. 54/58. Os 

autos vieram-me conclusos. É o escorço do necessário. Fundamento e 

Decido. Diante da ausência de interesse na produção de provas 

complementas, bem como da prescindibilidade de produção, os autos 

atingem sua fase de julgamento, nos termos do art.330, I, CPC. O 

destacado doutrinador Humberto Theodoro Junior assim assevera: Após o 

laudo, designa-se a audiência de instrução e julgamento, para 

esclarecimentos do perito, ouvida de depoimentos pessoais e 

testemunhas. A realização da audiência não é obrigatória, tal como se 

passa no procedimento ordinário de jurisdição contenciosa. Se não há 

quesitos complementares e os interessados dispensam quaisquer 

esclarecimentos sobre o laudo e não requerem testemunhas, o juiz pode, 

desde logo, julgar a causa com base na perícia. O julgamento conforme o 

estado do processo é também aplicável à interdição. Por isso, é de toda 

conveniência não marcar-se audiência sem antes ouvir os interessados 

sobre o laudo (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, vol. III, 2008, 

pág. 436). Digo isso justamente porque o laudo pericial de fl. 50 é 

conclusivo ao afirmar ser o interditando portador de esquizofrenia, doença 

grave irreversível, permanente, podendo ser evolutiva, com anormalidade 

psíquica-doença mental, adquirida aos 14 (quatorze) anos de idade, 

apresentando impossibilidade de administrar/gerir sua vida civil, 

necessitando de apoio de terceiros, confirmando, assim, sem sombra de 

dúvida, ser absolutamente incapaz de gerir ou administrar seus bens e 

atos. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INTERDIÇÃO – DOENÇA MENTAL - PERÍCIA MÉDICA CONCLUSIVA - 

AUSÊNCIA DE DISCERNIMENTO COMPROVADA - CURATELA 

NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. 01. A deficiência mental prevista no 

ordenamento jurídico não se refere à deficiência permanente ou 

transitória, mas sim àquela que comprometa o regular exercício dos atos 

da vida civil. 02. Restando comprovado que a apelada encontra-se 

destituída da capacidade necessária para a prática dos atos da vida civil, 

necessária faz-se sua interdição, uma vez que a curatela resguardará os 

seus direitos, com o gerenciamento de seus atos, a fim de preservar a 

sua integridade e a administração de seus bens. Apelo provido (TJMT - 

Apelação Cível nº 47196/2005. Relator: Dês. DONATO FORTUNATO 

OJEDA - Data de Julgamento: 20/06/1997). Assim sendo, as provas 

produzidas restaram robustas, inequívocas e convincentes no sentido de 

demonstrar que o interditando é portador de incapacidade total e 

permanente, motivo suficiente para justificar a sua interdição. Por assim 

dizer, o artigo 1.767 do Código Civil, assim dispõe: “Art. 1767 - Estão 

sujeitos a curatela: I - aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, 

não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil” Posto 

isso, DECRETO a interdição de Paulo Roberto Passaglia, DECLARANDO-O 

absolutamente incapaz de exercer plenamente os atos da vida civil, 

NOMEANDO-LHE curador, por conseguinte, o Sr. Nelson Passaglia, nos 

termos do art. 1.775, § 3º, do Código Civil. Por oportuno, o curador 

DEVERÁ ser INTIMADO a prestar o compromisso pessoal no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 1.187 do CPC. CUSTAS processuais pela 

parte autora, ficando sua exigibilidade SUSPENSA pelo prazo de 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50. CUMPRAM-SE as 

determinações do artigo. 1.184 do CPC. P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE. Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.”

 Eu, Rafael Augusto Ramires N. Ormond, Analista Judiciário, digitei.

 Itaúba - MT, 22 de junho de 2017.

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86346 Nr: 2530-07.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Ermelindo de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:19960/O, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, bem 

como da decisão de ref. 4, impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR o advogado da parte autora, via DJE, para no prazo de 

15(quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do 

NCPC, nos seguintes termos:"1. Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 2. Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46052 Nr: 687-85.2009.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCF, VLBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO ZEFERINO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 687-85.2009.811.0096, Protocolo 

46052, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70937 Nr: 218-97.2013.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Lucy da Cruz Lorca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zeferino Pereira - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO ZEFERINO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 218-97.2013.811.0096, Protocolo 

70937, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70288 Nr: 549-16.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO ZEFERINO 

PEREIRA, para devolução dos autos nº 549-16.2012.811.0096, Protocolo 

70288, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86313 Nr: 2513-68.2017.811.0096

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da Parte 

Autora, via DJE, para no prazo legal, se manifestar acerca da certidão da 

Sra. Oficiala de Justiça de ref. 12.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85799 Nr: 2156-88.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jordi da Silva Oliveira, Josiano Gonçalves 

Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS 

- OAB:MT 20868

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº41/2016-CGJ, 

impulsiono este autos com a finalidade de INTIMAR o advogado do réu, via 

DJE, acerca da audiência de interrogatório designada para o dia 

26/02/2018, às 13:30 horas, nos autos da Carta Precatória n° 

17797-68.2017.811.0015, Cód. 345246, que tramita perante a 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop-MT, conforme informado no Ofício juntado a 

ref. 85

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 44200 Nr: 959-48.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público, para que, requeira o que 

entender de direito.

Tendo em vista que a parte exequente estava sendo assistida pela 

Defensoria Pública, e considerando que não há atualmente Defensor 

Público atuando nesta Comarca, nomeio a Dr.ª Lucimar Dias da Silva, 

inscrita na OAB/MT sob o nº 20.637-O, para patrocinar os interesses da 

parte exequente. Consigno que os honorários advocatícios serão 

arbitrados em momento oportuno.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 32348 Nr: 889-36.2013.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Juvenal Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Vistos etc.

JOSÉ JUVENAL BARROS, qualificado nestes autos, cumpriu integralmente 

a proposta de suspensão condicional do processo, consistente não 

frequentar casas de prostituição e congêneres, durante o dia e a noite, 

não ausentar-se da comarca onde reside por mais de 60 (sessenta) dias 

sem comunicar o juízo, comparecimento bimestral em juízo para informar e 

justificar suas atividade e realizar um curso de reciclagem em auto escola, 

conforme informação de fls. 134/140, 143/151 e 157/162.

O Ministério Público pugnou pela extinção da pena do condenado, tendo 

em vista que este cumpriu integralmente a medida que lhe foi imposta. (fls. 

165/166)

É o breve relato. Decido.

Como bem anotou o Ministério Público, o reeducando cumpriu integralmente 

sua pena, razão porque deve o presente processo ser extinto.

“Ex positis”, JULGO EXTINTA a punibilidade de JOSÉ JUVENAL BARROS, 

devidamente qualificado nos autos.

 A sentença não importará em reincidência e nem constará de certidão de 

antecedentes criminais, devendo ser registrada apenas para impedir o 

mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos, na forma da lei.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se IMEDIATAMENTE os autos, 

com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31574 Nr: 143-71.2013.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvano Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

informando dados bancários (Banco, agência, conta corrente ou 

poupança, titular e CPF), a fim de possibilitar a expedição de alvará de 

levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10007 Nr: 843-23.2008.811.0027

 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: Francisca Saores Leôncio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Cordeiro Silva - 

OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

informando dados bancários (Banco, agência, conta corrente ou 

poupança, titular e CPF), a fim de possibilitar a expedição de alvará de 

levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12979 Nr: 275-02.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez José dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eguimar Pereira de Souza - 

OAB:10429-A/MS, Emerson Cordeiro Silva - OAB:4113/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

informando dados bancários (Banco, agência, conta corrente ou 
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poupança, titular e CPF), a fim de possibilitar a expedição de alvará de 

levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12092 Nr: 367-14.2010.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana do Nascimento Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Eduardo Turra 

Chavarelli - OAB:11156/MT, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:8143-A/MT, REMI CRUZ BORGES - OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos para intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

informando dados bancários (Banco, agência, conta corrente ou 

poupança, titular e CPF), a fim de possibilitar a expedição de alvará de 

levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 38178 Nr: 733-77.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Guimarães Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:OAB/MT 5847, ALLAN VITOR SOUSA DA MATA - OAB:15698

 Vistos etc.

Comunicado o cumprimento do mandado prisional em desfavor do 

recuperando (fls. 60/62), designo audiência de justificação para o dia 07 

de novembro de 2016, às 16h20min.

Requisite-se o reeducando.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 616-23.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alysson Mayke Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o 

cálculo de pena elaborado (fls. 327), impulsiono estes autos ao setor de 

envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a defesa, para que 

manifeste-se, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Após o decurso do prazo da defesa, abra-se vista ao representante do 

Ministério Público, para que manifeste-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38789 Nr: 983-13.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, tendo em vista o 

cálculo de pena elaborado (Ref. 100), impulsiono estes autos ao setor de 

envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar a defesa, para que 

manifeste-se, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Após o decurso do prazo, abra-se vista ao representante do Ministério 

Público, para que manifeste-se, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 12524 Nr: 815-58.2009.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jozue da Silva Ferraz, Marlene Candida Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivercino Albino de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A, Thucydides Francisco Conceição Alvares - 

OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 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 autora intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de que, 

caso queira, se manifeste quanto à Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença apresentada pela parte adversa.

Jauru, 9 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.: 32046 Nr: 873-22.2013.811.0047

 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: Lindaura Alves Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT-8.973 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 9 de fevereiro de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 966 Nr: 52-43.1998.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FPE-P

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andres Cleiton de Souza - 

OAB:13964

 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. Intimar o advogado, Dr. Edimar Rodrigues da Silva, para que fique ciente 

do desarquivamento dos autos, bem como para que diga o que entender 

pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por ser verdade, dou fé.

Jauru, 7 de abril de 2017.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14875 Nr: 688-52.2011.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Paulino Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais de Construção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:OAB/MT 6.072-B

 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 que se manifeste a respeito do 

petitório acostado aos autos.

Jauru, 9 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.: 34455 Nr: 1396-97.2014.811.0047

 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: DSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIMAR RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15531/O, Edimar Rodrigues da Silva - OAB:OAB/MT 15.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

exordial, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, 

para:a) DECRETAR o divórcio de DINORÁ SALDANHA FERREIRA e 

ORLANDO FERREIRA DA CRUZ, ‘ex vi’ do disposto no art. 226, § 6.º da 

CF/88, alterado pela Emenda Constitucional de n.º 66/2010 c/c art. 1.571, 

inciso IV, do CC.b) DEFERIR a guarda definitiva dos menores Davi 

Saldanha Ferreira e Querem Hapuque Saldanha Ferreira à genitora, 

estabelecendo direito de visitas e alimentos em favor dos menores, de 

acordo com as regras dispostas na fundamentação acima.A requerente 

voltará a usar o seu nome de solteira, qual seja DINORÁ SALDANHA 

CARNEIRO.Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, 

condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dê-se 

ciência ao Ministério Público.Certificado o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente, bem 

como termo de GUARDA DEFINITIVA. Ainda, inexistindo pedido de 

cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. No mais, considerando a 

omissão Estatal em empreender esforços no sentido de implementar 

Defensoria Pública nesta Comarca (art. 134 da CF/88), fixo honorários ao 

defensor dativo nomeado para patrocinar os interesses da parte autora - 

Dr. EDIMAR RODRIGUES DA SILVA, inscrito na OAB/MT 15531, em valor 

equivalente a 08 URHs, nos termos da tabela X, item 15.2, da Tabela da 

OAB-MT; e honorários ao Dr RAINÉRIO ESPÍNDOLA, advogado nomeado 

para patrocinar os interesses da parte revel, no importe de 02 URHs, em 

razão dos serviços prestados, em consonância com art. 85, do CPC. 

Expeçam as respectivas certidões.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Jauru/MT, 30 de janeiro 2018

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-08.2015.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMERINDO DOS SANTOS NETO OAB - MT0003910A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010140-08.2015.8.11.0047 REQUERENTE: APARECIDO PEREIRA DA 

PAIXAO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. CERTIFIQUE-SE a tempestividade do recurso 

inominado (id. n.º 5388742). Após, REMETAM-ME os autos conclusos para 

deliberação. CUMPRA-SE, às providências. Jauru/MT, 09 de fevereiro de 

2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-02.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO ARAUJO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (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):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

8010067-02.2016.8.11.0047 REQUERENTE: MANOEL JOAO ARAUJO 

CORREIA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando 

que os embargos de declaração interpostos possuem pedidos de efeitos 

infringentes, DETERMINO a intimação da parte autora, através de seu 

advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. 

Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. 

INTIMEM-SE as partes, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 593 de 723



Processo Número: 1000016-17.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOMES ALBEFARO OAB - MT5738/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DESPACHO Numero do Processo: 

1000016-17.2017.8.11.0047 REQUERENTE: LAURINDA MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que os embargos de 

declaração interpostos possuem pedidos de efeitos infringentes, 

DETERMINO a intimação da parte autora, através de seu advogado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste. Apresentada 

manifestação ou decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos 

autos, REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação. INTIMEM-SE as 

partes, via DJE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000005-51.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000005-51.2018.8.11.0047 REQUERENTE: LUCENI DE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c pedido de tutela antecipada e indenização por Danos 

Morais proposta por LUCENI DE SOUZA DE OLIVEIRA em face da empresa 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, ambas 

qualificadas nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que foi 

surpreendida ao ter crédito negado em razão da existência de um suposto 

débito não quitado com a empresa requerida, aduzindo que jamais firmou 

qualquer relação jurídica com esta. Ao final, requereu a concessão liminar 

da tutela de urgência para o fim de que seja imediatamente retirado seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ainda, a citação da empresa 

reclamada, a inversão do ônus da prova e a procedência da ação para 

que seja declarada a inexistência do débito, com condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do 

Recebimento da Inicial Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constaram, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a 

qualificação, o endereço das partes, os fatos, os fundamentos, o objeto e 

seu valor, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. 

da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do CDC A situação delineada nos autos 

evidencia tratar-se de relação tipicamente de consumo, na qual temos de 

um lado consumidor e de outro fornecedor, uma vez que presentes os 

requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 

8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. 

Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já 

que a hipossuficiência técnica e financeira da parte autora é presumida. É 

válido salientar que a inversão do ônus da prova é matéria de instrução, 

que em nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, garante o devido 

processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a isonomia, que deve 

valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo 

pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de 

Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente compatível a 

tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que 

tramitam nos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), desde 

que presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. 

Após detida análise da inicial e de seus documentos, dessume-se falta de 

verossimilhança nas alegações da parte autora e urgência da medida 

saneadora, uma vez que, conforme consulta realizada por este juízo (id. 

n.º 11723057) não se constatou qualquer restrição em nome da parte 

autora, que tenha origem em lançamento efetuado pela empresa 

reclamada. Diante do exposto, ausente um dos requisitos do art. 300, do 

CPC, INDEFIRO o pedido liminar . Fixadas essas considerações, 

DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo com 

a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, devendo 

constar a advertência de que, não comparecendo à audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 4- O prazo 

para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes manifestar a pretensão de produzir 

provas orais em audiência de instrução, justificadamente, inclusive, 

arrolando desde já testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Jauru/MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-98.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEIA ANTUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000127-98.2017.8.11.0047 REQUERENTE: WALDINEIA ANTUNES DE 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano 

Moral e Pedido de Tutela de Urgência proposta por WALDINEIA ANTUNES 

DE CAMPOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termo do art. 38, da Lei 

n. 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos verifica-se que 

as partes entabularam acordo na audiência de conciliação realizada no dia 

06/06/2018 (id. n. 11663223). desta feita, tendo as partes transigido para 

por fim à demanda, a homologação do referido acordo é a medida 

impositiva. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes, 

nos termos especificados, que passam a integrar a presente decisão, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, julgando o processo com 

resolução de seu mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

CPC e, consequentemente, SUSPENDO o processo até a integral quitação 

do débito que se dará em 06/04/2018, na forma do art. 922, do CPC. 

INTIME-SE a parte executada para que realize o pagamento da dívida na 

forma acordada. Efetuado o pagamento acordado ou decorrido o prazo 

estipulado para o integral pagamento da dívida, fato que deverá ser 

certificado nos autos, INTIME-SE a parte reclamante para que, no prazo de 

05 (cinco) dias se manifeste, e, nada sendo requerido, REMETAM- ME os 

autos conclusos para sentença. INTIMEM-SE as partes acerca da 

presente decisão. Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000004-66.2018.8.11.0047
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Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERI GARCIA ARAUJO FILHO OAB - MT22686/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000004-66.2018.8.11.0047 REQUERENTE: LUCENI DE SOUZA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Relação Jurídica c/c pedido de tutela antecipada e indenização por Danos 

Morais proposta por LUCENI DE SOUZA DE OLIVEIRA em face da empresa 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS FINANCEIROS, ambas 

qualificadas nos autos. Em síntese, a reclamante afirma que foi 

surpreendida ao ter crédito negado em razão da existência um suposto 

débito não quitado com a empresa requerida, alegando que, jamais firmou 

qualquer relação jurídica com esta. Ao final, requereu,a concessão liminar 

da tutela de urgência para o fim de que seja imediatamente retirado seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, ainda, a citação da empresa 

reclamada, a determinação da inversão do ônus da prova e a procedência 

da ação para declaração de inexistência do débito e condenação da parte 

reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral. Vieram os 

autos conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento e decido. Do 

Recebimento da Inicial Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constaram, de forma simples e em linguagem acessível, o nome, a 

qualificação, o endereço das partes, os fatos, os fundamentos, o objeto e 

seu valor, RECEBO a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. 

da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do CDC A situação delineada evidencia 

tratar-se de relação tipicamente de consumo, na qual temos de um lado 

consumidor e de outro fornecedor, uma vez que presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ante a 

aplicabilidade do CDC, deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já que a 

hipossuficiência técnica e financeira da autora é presumida. É válido 

salientar que a inversão do ônus da prova é matéria de instrução, que em 

nada prejudica o direito do consumidor e, ainda, garante o devido 

processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a isonomia, que deve 

valer tanto para a parte hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo 

pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de 

Urgência Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente compatível a 

tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que 

tramitam pelos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), 

desde que presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do 

CPC. Após detida análise da inicial e de seus documentos, dessume-se 

falta de verossimilhança das alegações da parte autora e urgência na 

medida saneadora pleiteada, uma vez que, conforme consulta realizada 

por este juízo (id. n.º 11723386), não se constatou qualquer restrição em 

nome da parte autora, que tenha origem em lançamento efetuado pela 

empresa reclamada. Diante do exposto, ausente um dos requisitos do art. 

300, do CPC, INDEFIRO o pedido liminar. Fixadas essas considerações, 

DETERMINO que: 1- DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo com 

a pauta do Juizado Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, devendo 

constar a advertência de que, não comparecendo à audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 4- O prazo 

para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes se manifestar a pretensão de 

produzir provas orais em audiência de instrução, justificadamente, 

inclusive, arrolando desde já testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-59.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ELZI CARLOS DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

1000149-59.2017.8.11.0047 REQUERENTE: ELZI CARLOS DE ABREU 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e 

Pedido de Tutela de Urgência proposta por ELZI CARLOS DE ABREU em 

face da TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. Em 

síntese, a parte reclamante afirma que no mês de outubro do corrente ano 

ao tentar obter crédito no comercio local, foi surpreendida com registro 

negativo, oriundo da empresa reclamada, no valor de R$ 173,46 (cento e 

setenta e três reais e quarenta e seis centavos), referente ao contrato n.º 

026837891. Alega que desconhece o valor cobrado, sustenta que a 

restrição lançada é totalmente indevida, bem como que nunca recebeu 

qualquer tipo de cobrança a respeito do suposto débito e tão pouco foi 

notificada previamente da inclusão de seu nome no cadastro restritivo ao 

crédito. Ao final, requereu o deferimento dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, a concessão liminar da tutela de urgência para a retirada 

imediata de seu nome dos registros dos órgãos de proteção ao crédito, 

ainda, a citação da empresa reclamada, a inversão do ônus da prova e a 

procedência da ação para o fim de ser declarada a inexistência do débito, 

com condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização a título 

de dano moral. Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento e decido. Do Recebimento da Inicial Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constaram, de forma simples 

e em linguagem acessível, o nome, a qualificação, o endereço das partes, 

os fatos, os fundamentos, o objeto e seu valor, RECEBO a petição inicial 

com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Da Aplicação do 

CDC A situação delineada evidencia tratar-se de relação tipicamente de 

consumo, na qual temos de um lado consumidor e de outro fornecedor, 

uma vez que presentes os requisitos subjetivos - consumidor e 

fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e 

serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei. Ante a aplicabilidade do CDC, 

deve ser INVERTIDO O ÔNUS da prova, já que a hipossuficiência técnica e 

financeira da parte autora é presumida. É válido salientar que a inversão 

do ônus da prova é matéria de instrução, que em nada prejudica o direito 

do consumidor e, ainda, garante o devido processo legal, a ampla defesa, 

o contraditório e a isonomia, que deve valer tanto para a parte 

hipossuficiente quanto para o fornecedor, motivo pelo qual pode ser 

aplicada em qualquer fase do processo. Da Tutela de Urgência 

Inicialmente, acrescenta-se que é perfeitamente compatível a tutela 

provisória de urgência (cautelar ou antecipatória) nas ações que tramitam 

nos Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), desde que 

presentes, naturalmente, os requisitos previstos no art. 300 do CPC. 

Fixada essa importante premissa processual, observa-se que as 

alegações existentes na reclamação detém certa plausibilidade, posto que 

dão conta que houve negativação do nome da parte reclamante baseada 

em relação jurídica aparentemente inexistente (afirma-se isso com 

veemência no pedido) e, além disso, se fundam em prova pré-constituída 

verossímil, conforme documento id. n.º 10552475 e, ainda, consulta 

realizada por este Juízo (id. n.º 11731984). A situação narrada reclama 

medida saneadora urgente, já que a parte reclamante poderá ser impedida 

de efetuar compras a crédito, de obter financiamento – e talvez isso já 

tenha ocorrido – e até sofrer constrangimentos de toda ordem perante o 

comércio, o que ocasiona dano de difícil reparação. O provimento urgente 

pretendido, por outro lado, tem caráter reversível (art. 300, § 3º, CPC), 

cuidando-se, como se vê, de mero pedido de provisória exclusão dos 

efeitos de restrição ao nome da parte reclamante no curso da lide, o que 
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poderá perfeitamente ser alterado com a prolação da sentença de mérito, 

sem grande prejuízo para quem se encontra no polo passivo da demanda. 

Estão presentes, portanto, os requisitos para concessão de tutela 

provisória de urgência, quais sejam, (a) a probabilidade de direito, (b) o 

risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC) e (c) a 

necessária reversibilidade do provimento (CPC 300 § 3º). Assim, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO dos efeitos da tutela de urgência, para determinar a 

EXCLUSÃO do nome da parte reclamante dos registros dos órgãos 

restritivos ao crédito, referente ao débito em discussão nos autos, para o 

que fixo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária em caso de 

descumprimento, que fixo no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de 

R$ 30.000,00 (trinta mil) reais, a ser revertida em favor da parte 

reclamante. Fixadas essas considerações, DETERMINO que: 1- 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, de acordo com a pauta do Juizado 

Especial; 2- CITE-SE e INTIME-SE a parte ré, devendo constar a 

advertência de que, não comparecendo à audiência designada, 

considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, e será proferido 

julgamento de plano (artigo 18, § 1º, da Lei 9.099/95); 3- Caso não haja 

acordo, o(s) requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena 

julgamento no estado – Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal 

Única deste Estado de Mato Grosso e Enunciado n.º 5 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais deste Estado de Mato Grosso. 4- O prazo 

para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os documentos nela 

acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação(ões) da(s) defesa(s) – Enunciado n. 12 da Súmula da 

Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. 5- INTIME-SE a parte 

autora para comparecer ao ato designado, sendo advertida de que o não 

comparecimento acarretará o arquivamento da presente ação, nos termos 

da Lei 9.099/95; 6 - Deverão as partes se manifestar a pretensão de 

produzir provas orais em audiência de instrução, justificadamente, 

inclusive, arrolando desde já testemunhas. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010062-77.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARROSO DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLES DIAS SILVA OAB - MT0015764A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAN INTERNET BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS GROSS DE ALMEIDA OAB - RS0009724A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010062-77.2016.8.11.0047 REQUERENTE: SUELI BARROSO DOS 

SANTOS NASCIMENTO REQUERIDO: SAN INTERNET BRASIL LTDA Vistos. 

Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem presentes os demais 

pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade procedimental, 

incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) quanto subjetivos 

(legitimidade e o interesse, que decorre da sucumbência), RECEBO o 

presente recurso inominado no efeito apenas devolutivo, por não 

vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 43). INTIME-SE o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar contrarrazões. 

Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, REMETAM os autos à 

Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 09 de fevereiro de 2018. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-40.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY DA SILVA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON OAB - MT20209/O (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)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU DECISÃO Numero do Processo: 

8010155-40.2016.8.11.0047 REQUERENTE: CLAUDINEY DA SILVA 

FERRAZ REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Por ser tempestivo (LJE, art. 42) e estarem 

presentes os demais pressupostos recursais, tanto objetivos (cabimento, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade 

procedimental, incluídos nesta o pagamento das custas e a motivação) 

quanto subjetivos (legitimidade e o interesse, que decorre da 

sucumbência), RECEBO o presente recurso inominado no efeito apenas 

devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável ao recorrente (LJE, art. 

43). DEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor da parte recorrente. 

INTIME-SE o recorrido para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

contrarrazões. Decorrido o prazo, com ou sem contra razões, REMETAM 

os autos à Egrégia Turma Recursal Única, com nossas homenagens. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Jauru/MT, 09 de 

fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-83.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CUSTODIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000128-83.2017.8.11.0047 REQUERENTE: GILMAR CUSTODIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de relação jurídica c/c pedido de tutela 

antecipada e indenização por Danos Morais proposta por GILMAR 

CUSTODIO DE OLIVEIRA em face da empresa BANCO BRADESCO S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Dispensado o relatório, no 

termos do art. 38, da Lei n.° 9.099/95. Fundamento e decido. Pois bem, no 

transcurso do processo a parte autora requereu a desistência da ação 

(id. n.º 11620752), circunstância que denota o seu desinteresse, ao 

menos por ora, em obter a prestação jurisdicional. Saliento que a extinção 

do presente feito independe de prévia intimação da parte reclamada, nos 

termos do art. 51, § 1º, da Lei n.º 9.099/95. Da forma que se apresenta a 

situação, em que restou evidenciada a intenção, por parte do reclamante, 

de não mais dar prosseguimento ao processo, a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente processo, sem resolução de seu mérito, ante a 

desistência, nos termos do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

c/c art. 51, § 1°, da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte autora acerca da 

presente sentença. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da presente sentença, REMETENDO-SE, na sequência, o feito ao 

arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Jauru/MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-68.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CUSTODIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (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):
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ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

1000129-68.2017.8.11.0047 REQUERENTE: GILMAR CUSTODIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de relação jurídica c/c pedido de tutela 

antecipada e indenização por Danos Morais proposta por GILMAR 

CUSTODIO DE OLIVEIRA em face da empresa TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Dispensado o relatório, no 

termos do art. 38, da Lei n.° 9.099/95. Fundamento e decido. Pois bem, no 

decurso processual a parte autora requereu a desistência da ação (id. n.º 

11620747), circunstância que denota seu desinteresse, ao menos por ora, 

em obter a prestação jurisdicional. Saliento que, a extinção do presente 

feito independe de prévia intimação da parte reclamada, nos termos do art. 

51, § 1º, da Lei n.º 9.099/95. Da forma que se apresenta a situação, em 

que restou evidenciada a intenção, por parte do reclamante, de não mais 

dar prosseguimento ao processo, a extinção do feito, sem a abordagem 

de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução de seu mérito, ante a desistência, nos 

termos do art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil c/c art. 51, § 1°, 

da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte autora acerca da presente 

sentença. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença, REMETENDO-SE, na sequência, o feito ao arquivo com 

as baixas de estilo. Publique-se. intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Jauru/MT, 09 de fevereiro de 2018. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40969 Nr: 3275-34.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATRE TRANSPORTES LTDA, RODRIGO 

TREVISAN, CARLOS DALYDALCOL TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono o presente feito, a fim de que seja 

INTIMADO o(a) advogado(a) da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

1.450,00 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 9156 Nr: 199-80.2009.811.0048

 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: RAIMUNDA XIMENDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SANTOS - 

OAB:85762/RJ, JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - OAB:11677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10549 Nr: 194-24.2010.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJFDS, PRCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36954 Nr: 1592-59.2017.811.0048

 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: MARIA APARECIDA MARTINS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o depósito da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guias no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de CITAÇãO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39715 Nr: 2819-84.2017.811.0048

 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: EMF, CCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Homologação de acordo de dissolução de união 

estável, guarda, alimentos, visitas e partilha de bens, com as partes já 

qualificadas nos autos.

Foi realizado acordo, conforme consta na petição inicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou no sentido de 

ser deferido o pedido de homologação do acordo realizado (Ref: 18). Com 

relação à dissolução de união estável e a partilha de bens, manifestou-se 

no sentido da desnecessidade de intervenção ministerial.

2. DISPOSITIVO

2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, para 

DISSOLVER o vínculo de união estável havido entre ELAINE MARIA 

FEITOSA e CÍCERO CHEVERRIA ROSA.

2.2. Em consequência, julgo extinto o presente feito, com julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

2.3. Concedo a gratuidade da justiça pleiteada pelos autores, nos termos 

do §1º, do art. 98, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios nos termos do presente acordo.

2.4. No mais, OFICIE-SE ao INSS, agência da Previdência Social, cujo 

número do Benefício NB6158703242, para que seja efetuado o desconto 

da pensão alimentícia do benefício de CÍCERO CHEVERRIA ROSA, inscrito 

no CPF sob o nº. 411.853.661-72, devendo ser depositado na conta da 

genitora nome do titular da conta: Elaine Maria Feitosa – agencia 2230-6 – 

Conta corrente 8.904-4.

2.5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.6. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.

2.7. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41726 Nr: 308-79.2018.811.0048

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 597 de 723



 PARTE AUTORA: VÂNIA COELHO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Cobrança de Diferenças Salariais e Incorporação das 

Perdas Salariais em razão da URV que a parte autora, acima qualificada, 

propôs em face do requerido, também qualificado supra, para compelir o 

requerido a incorporar 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) na 

folha de pagamento da autora decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação a partir do período 

indicado na inicial.

Acostou documentos à exordial.

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

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. 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.

4. 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.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 768 Nr: 116-79.2000.811.0048

 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): ESPÓLIO DE OSVALDO FULADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22009 Nr: 17-55.2013.811.0048

 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: NEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS - OAB: MT 

5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35015 Nr: 721-29.2017.811.0048

 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: ERICA FULADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SILVEIRA. - 

OAB:1588/RO, SYLVAN BESSA DOS REIS - OAB:1300

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, uma vez que, 

ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, 

forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil.5. 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).6. Desta feita, 

dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, designo 

audiência de conciliação para o dia --/--/2018, às ---min (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.7. 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)/Defensor(a) Público(a). 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.8. Intime-se a parte autora através de seu Advogado.9. 

Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o caso. Prazo: 20 

(vinte) dias.10. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 09 de fevereiro de 

2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37113 Nr: 1666-16.2017.811.0048

 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: ANDRESSA KARINY DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos.

1. 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 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

2. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 40748 Nr: 3204-32.2017.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ZANIN NETO, MARIA ESTER CAETANO ZANIN, 

BENEDITO BIASI ZANIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIONE SANTOS - OAB:50454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:165202-A/SP, RALPH MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP

 Vistos, etc.

1. Trata-se de embargos de declaração propostos por BANCO INDUSVAL 

S/A em face da sentença proferida, aduzindo, em síntese, que a referida 

decisão possui contradição, uma vez que foi atribuído o efeito suspensivo 

aos Embargos à execução.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

É que, nos moldes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os 
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embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, ou ainda 

para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao 

julgador.

 No caso, bem se nota que na decisão embargada houve a contradição 

alegada. Assim sendo, mister se faz reconhecer e suprir a falta dessa 

decisão, neste aspecto.

3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, acolho os embargos para alterar a redação da decisão 

proferida em Ref: 4, o qual passará a ter a seguinte redação:

“ Vistos. 1. Intime-se a parte embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

proceda o recolhimento das custas processuais e taxas judiciais, uma vez 

que não comprovou ser hipossuficiente nos termos da lei, tudo sob pena 

de indeferimento da inicial. 2. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se o(a) Sr(a). Gestor(a) se os embargos foram interpostos no 

prazo legal e voltem-me conclusos. 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se”

Considerando não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de 

condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo 

segundo, do Novo Código de Processo Civil.

Publique -se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 24 de janeiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41715 Nr: 302-72.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX PAULO YOKOMIZO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Há demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura 

da ação (NCPC, art. 798, I, alínea b).2. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, NCPC), 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para a 

satisfação da dívida (art. 831, NCPC).3. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de 

imediato à penhora de bens e a sua avaliação, inclusive se atentando para 

aqueles eventualmente indicados na inicial com obediência à ordem 

preferencial do art. 835 do NCPC, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, 

NCPC).4. Caso o exequente tenha requerido inicialmente, intime-se o 

executado para, em 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora (art. 

829, § 2º, NCPC), ficando desde já alertado que a não indicação, no prazo 

estipulado, de quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora 

e seus respectivos valores, implicará em ato atentatório à dignidade da 

Justiça, incidindo o devedor em multa de 15% (quinze por cento) do valor 

atualizado do débito, que será revertida em proveito do credor, exigível na 

própria execução ora em curso, sem prejuízo de outras sanções de 

natureza processual ou material (art. 774, Parágrafo Único do NCPC).5. Os 

embargos deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da data da juntada aos autos do mandado de citação (art. 915, NCPC), 

independentemente de penhora, depósito ou caução.6. Expeça-se o 

respectivo mandado de citação, penhora e avaliação.7. Para as hipóteses 

de pronto pagamento ou de não-oferecimento de embargos, fixo, 

equitativamente, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85 do NOVO Código de Processo 

Civil, valor este que será reduzido pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 3 (três) dias (art. §1 do artigo 827 do NOVO 

Código de Processo Civil).8. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 09 de 

fevereiro de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 321-78.2018.811.0048

 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: ROSA MASCARENHAS MATOS INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina artigo 319, o inciso 

VI e artigo 320, ambos do NCPC.

2. Desta feita, intime-se a requerente para emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando aos autos os documentos pessoais, 

comprovante de endereço, procuração “ad judicia”, devendo juntar ainda, 

documentos que comprove as alegações, bem como declaração de 

hipossuficiência ou proceda ao recolhimento das custas processuais e 

taxas judiciais, haja vista que ao montar o processo o arquivo do 

movimento não é suportado e não incluído na montagem, impossibilitando o 

acesso ao mesmo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

3. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37424 Nr: 1785-74.2017.811.0048

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OTACÍLIO DOS SANTOS, NUBIA 

ERCULANO DOS SANTOS, ALTIÉLES FERNANDES SOBRINHO, DÉBORA 

CRISTINA ERCULANO DOS SANTOS, WHALIF FELIPE LOPES DE 

CARVALHOS DOS SANTOS, LUIZ DA SILVA MARTINS, JUCIMAR 

MENDES, CARLOS MENDES, ROSIMAR APARECIDA SOARES, AILTON 

DIAS DA SILVA, CAMILA SOUZA SOARES, BENEDITA ERCULANO 

TEIXEIRA, MAXSUEL ALVES DE ARAÚJO, ROMÁRIO DIAS DOS SANTOS, 

BRUNO RISTHER SOUZA MASCARENHAS, SANDRA PEREIRA VENTURA, 

GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS, ROMILDA LINS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310/MT, ISIA 

MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130, JOSÉ MARCIO 

DE OLIVEIRA - OAB:14247/MT, LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O, LUCIMAR BASTISTELLA - OAB:9279/MT, Mullena 

Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363, MULLENA CRISTINA 

MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363, ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133-B/MT, 

REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos 

dos artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 

do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

realizado pelo réu AILTON DIAS DA SILVA.4. Ademais, determino que seja 

trasladada cópia da defesa prévia e documentos constantes na Ref: 304 

para os autos principais de código nº. 38065, eis que a presente ação 

trata-se apenas de representação criminal...

 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: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital Pauta do Tribunal do Júri ME108

Sessão:

Dia:06/03/2018

Horas:08:00:00

Data2:06/03/2018

Dados do Processo:CÓDIGO: 5499 - RÉU: REGINALDO OLIVEIRA 

MIRANDA

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37424 Nr: 1785-74.2017.811.0048

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OTACÍLIO DOS SANTOS, NUBIA 

ERCULANO DOS SANTOS, ALTIÉLES FERNANDES SOBRINHO, DÉBORA 

CRISTINA ERCULANO DOS SANTOS, WHALIF FELIPE LOPES DE 

CARVALHOS DOS SANTOS, LUIZ DA SILVA MARTINS, JUCIMAR 

MENDES, CARLOS MENDES, ROSIMAR APARECIDA SOARES, AILTON 

DIAS DA SILVA, CAMILA SOUZA SOARES, BENEDITA ERCULANO 

TEIXEIRA, MAXSUEL ALVES DE ARAÚJO, ROMÁRIO DIAS DOS SANTOS, 

BRUNO RISTHER SOUZA MASCARENHAS, SANDRA PEREIRA VENTURA, 

GEAN CARLOS BARBOSA SANTOS, ROMILDA LINS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Coelho da Silva - 

OAB:14.948, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310/MT, ISIA 

MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130, JOSÉ MARCIO 

DE OLIVEIRA - OAB:14247/MT, LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O, LUCIMAR BASTISTELLA - OAB:9279/MT, Mullena 

Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363, MULLENA CRISTINA 

MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363, ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

OAB:22451/O, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - OAB:6133-B/MT, 

REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Vistos.

1. Trata-se de novo pedido de Restituição de Veículo Apreendido nos 

autos, onde AILTON DIAS DA SILVA pugna pela restituição de 1 (um) 

veículo automotor, Marca Hyundai, modelo HB20 1.0 CONFOR, ANO 

2013/2014, cor cinza, placa QBQ – 7579, RENAVAM 00595774873, 

CHASSI 9BHBG51CAEP189736.

Ouvido o(a) membro(a) do Ministério Público, manifestou-se pelo 

indeferimento do pedido, por entender que o referido bem interessa ao 

processo (Ref: 309).

É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

2. Da análise dos autos verifica-se que o referido veículo fora apreendido 

na Operação Ciclone, eis que seu proprietário está sendo investigado pela 

suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico, neste 

Município de Juscimeira/MT.

Vale ressaltar que o mesmo ainda encontra-se pendente de julgamento.

Ademais, conforme o artigo 118, do Código de Processo Penal, as coisas 

apreendidas não deverão ser restituídas se interessarem ao processo, 

antes do trânsito em julgado da sentença final.

Desta forma, razão assiste o(a) representante do Ministério Público com 

atribuição nesta Comarca, devendo o bem apreendido aguardar o deslinde 

do processo.

3. ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de restituição do veículo automotor, Marca Hyundai, modelo HB20 

1.0 CONFOR, ANO 2013/2014, cor cinza, placa QBQ – 7579, RENAVAM 

00595774873, CHASSI 9BHBG51CAEP189736.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 09 de fevereiro de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 73733 Nr: 1620-38.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTIVIR PAWIAK, NEW HOLLAND - 

AMAZÔNIA MÁQUINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556, JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546

 1. Trata-se de um pedido de busca e apreensão dos maquinários 

descritos na inicial formulado pelo requerido Altivir Pawlak, ante o 

descumprimento da ordem judicial proferida no Agravo de Instrumento nº 

1013590-54.2017.8.11.0000, no dia 19.12.2017.

DECIDO.

Analisando o feito, verifica-se que a liminar de busca e apreensão foi 

deferida em favor do requerente BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A 

em 23.10.2017 (fls. 69/70), tendo o requerido pleiteado pela revogação da 

liminar (fls. 76/86), a qual foi indeferida à fl. 94.

O requerido agravou da decisão, tendo o Juízo ad quem nos autos de 

agravo de instrumento nº 1013590-54.2017.811.0000 deferido a liminar 

pleiteada determinando que os maquinários agrícolas apreendidos 

permaneçam na posse do agravante/requerido até ulterior deliberação.

 Denota-se que a decisão de agravo foi proferida no dia 19.12.2017, 

véspera do recesso forense, motivo pelo qual a intimação da parte 

requerente se deu em sede de plantão, conforme verifica-se em consulta 

a carta precatória nº 1275367 em trâmite na Comarca de Cuiabá/MT e da 

Carta precatória nº 035543-50.2017.816.0001 em trâmite na Comarca de 

Curitiba/PR.

Ademais, em 15.01.2018 foi determinada nova intimação da parte autora 

para dar cumprimento à decisão no prazo de 15 (quinze) dias e mesmo 

intimada ainda não procedeu à devolução dos maquinários.

 Diante disso, considerando o descumprimento judicial por parte do 

requerente, DEFIRO o pedido do requerido e DETERMINO a busca e 

apreensão dos maquinários apreendidos no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, até ulterior decisão do Juízo ad quem, no endereço informado, qual 

seja, Av. da Produção, nº 762, Bairro Bandeirantes, Lucas do Rio 

Verde/MT, devendo figurar como depositário fiel o requerido Altivir Pawlak.

 Expeça-se carta precatória par a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Defiro os benefícios previstos no artigo 212, do CPC.

 2. Intimem-se.

 3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

De Cláudia/MT para Marcelândia/MT, 09 de fevereiro de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 72938 Nr: 1206-40.2017.811.0109

 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: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR GAZZIERO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DA CONCEIÇÃO 

GOMES CLEMENTE - OAB:178171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR AS PARTES para que no prazo COMUM 

de 5 (cinco )dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52063 Nr: 211-60.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO TONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado SILVINO TONATO, já qualificado nos autos, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal com relação apenas ao crime de ameaça que 
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lhe é imputado neste processo (CP, art. 147).Transitada em julgado a 

presente sentença, procedam-se as baixas, comunicações e anotações 

n e c e s s á r i a s ,  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.Matupá/MT, 23 de janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50721 Nr: 603-34.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do 

Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ADRIANO SANTOS 

FERREIRA, já qualificado nos autos, ante a prescrição da pretensão 

punitiva estatal em perspectiva, com relação ao crime que lhe é imputado 

neste processo (art. 180, caput, do CP).EXPEÇA-SE certidão de créditos 

em favor do Defensor Dativo, qual seja Dr. Igor Neves de Carvalho, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos (05 URH), para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Transitando em julgado esta 

sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações 

necessárias, arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Matupá/MT, 11 de dezembro de 2017.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51243 Nr: 1136-90.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DE LURDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da denunciada IVONE LURDES SOARES, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo (CP, art. 309 do Código de Trânsito 

Brasileiro).Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se às 

baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 22 de 

janeiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 2620-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS, JOÃO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O, MARCUS 

AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 (...).Assim, após análise do feito, não se evidencia, manifesta desídia na 

condução do feito, sendo possível constatar que a breve demora da sua 

tramitação deve-se, também, à sua complexidade, havendo a necessidade 

de expedição de precatória para a intimação dos acusados, custodiados 

em outras Comarcas, bem como para oitiva de testemunhas e da vítima, 

levando em consideração, ainda, que o presente feito consta com 02 

(dois) acusados. Desse modo há necessidade de maior tempo para a 

solução final da causa. O andamento do processo encontra-se dentro dos 

limites da razoabilidade.Conclui-se, com facilidade, que o prazo, conforme 

acima narrado, reveste-se de caráter razoável.Insta salientar que os 

denunciados não trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de afastar 

a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do 

Código de Processo Penal. (...).2) Do pedido de substituição da prisão 

preventiva por prisão domiciliar formulado pela Defesa de João Rodrigues 

gomes:(....).Todavia, analisando o conjunto de documentos trazidos aos 

autos, verifico que o acusado não logrou êxito em comprovar a 

imprescindibilidade da medida, sobretudo porque referida alegação não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no artigo 318 do 

Código de Processo Penal.Assim, não constato prova inequívoca do 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse ora 

pleiteada, sendo eles indispensáveis.Por fim, considerando que os 

acusados não trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de afastar a 

concorrência dos pressupostos e requisitos constantes, e em 

consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de substituição 

da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado pelo acusado João 

Rodrigues Gomes pelos motivos acima delineados, bem como MANTENHO 

as prisões preventivas dos acusados JOÃO RODRIGES GOMES E 

MARCELO FIDÉLIS, o que faço nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.

(...)

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68401 Nr: 173-24.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armelindo Menon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66794 Nr: 2699-95.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rejiane Claudino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54712 Nr: 517-73.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilário Gregório de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Ante a manifestação pela concordância dos valores apresentados à ref. 

18, HOMOLOGO os valores calculados.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados 
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à ref. 18, remetendo os autos ao arquivo provisório até o pagamento.

 Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção do processo de execução.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66742 Nr: 2666-08.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL-Indústria e Com. de Calc. e Cereais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Philippsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844

 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66770 Nr: 2683-44.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Miranda Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP, Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 68337 Nr: 157-70.2018.811.0030

 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: Banco Bradesco Financiamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florentino de Almeida Lara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 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 efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 67130 Nr: 2863-60.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E.B Agropecuária Com. de Produtos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor João Maria Alves, Renato Arantes 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antônio Mendes da Silv 

- OAB:12433

 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 proceder ao recolhimento das 

custas de preparo para expedição de carta precatória, juntando 

comprovante, no prazo legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3766 Nr: 179-53.2003.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBM(M), ISB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão à fl. 181, 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.: 41322 Nr: 1235-33.2017.811.0031

 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: MANOEL EUZEBIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo as 

partes, na pessoa de seu(s) advogado(s), para que se manifestem 

acerca do laudo médico pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41296 Nr: 1215-42.2017.811.0031

 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: MANdS, ISV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Posto isso, com fundamento nos artigos 41, § 1º, 45, 165 e 166 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 1.618 do Código Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, razão porque 

DEFIRO o pedido de adoção de MARIA HELENA SCHOLOSSER VANIN pelo 

adotante MARCOS ANTÔNIO NUNES DA SILVA, mantendo-se o vínculo de 

filiação entre a adotada e sua genitora. Sem custas ante gratuidade da 

justiça deferida à fl. 19. Cientifiquem-se as partes (...) Nortelândia/MT, 14 

de dezembro de 2017.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42514 Nr: 79-73.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Odílio Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Horácio Capeletto, Juvenal Capeletto, 

Wagner Capeletto, Cristiane Zavatine Capeletto, Mariluce Tafelli Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça de fl. 36.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56031 Nr: 826-74.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR KOPP LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045

 Vistos.

Defiro tanto o pedido do Ministério Público (fl. 340 - Ref: 186) quanto o da 

defesa (fl. 341 - Ref: 188) para que manter o armamento e/ou as munições 

em depósito, haja vista se tratar do rito constitucional do júri, o qual 

demanda apreciação escorreita do caso por parte dos senhores jurados, 

inclusive exame daquelas (armas e munições) ainda que em plenário.

Ante o exposto, DETERMINO A GUARDA do armamento e/ou das 

munições, objetos imprescindíveis para o julgamento em plenário do júri, 

nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução nº 134/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.

Comunique-se a autoridade policial para que estabeleça data determinada 

para retirada do armamento e/ou das munições.

Deverá a Diretoria do Foro manter registro e cadastro de remessa com 

utilização dos sistemas informatizados do Apolo e Sistema Nacional de 

Bens Apreendidos - SNBA, conforme o art. 3º do Provimento nº 05/2017 

da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

No mais, cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Intimem-se.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57865 Nr: 1819-20.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte requerente, acerca da perícia 

médica agendada para o dia 24 de fevereiro de 2018 às 16h00min., no 

Hospital Municipal de Nova Canaã do Norte/MT, com a médica Dra. Marilene 

Lopes Parra CRM – MT 3225, devendo comparecer munido de documentos 

pessoais e de documentos médicos que comprove a doença, tais como 

exames laboratoriais, imagens e atestados médico para a produção da 

prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37613 Nr: 168-26.2012.811.0090

 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: JNDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão à fl. 104, verifica-se que o(a) ilustre defensor(a) 

dativo(a) Dr(a). Laudemar Pereira da Silva Júnior (OAB/MT nº 9415/O) foi 

nomeado pelo Juízo desta Comarca para, sob a fé de seu grau, fazer a 

defesa do denunciado, já que este não possuía condições de contratar 

advogado, bem como pela inexistência de Defensoria Pública na 

localidade. Assim, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, havendo o 

total de 04 (três) atos praticados, fixo os seus honorários em 04 (quatro) 

URH’s, que deverão ser pagos pelo Estado de Mato Grosso, a quem 

compete prestar a assistência judiciária aos pobres, mediante certidão a 

ser requerida pelo defensor dativo

Intime-se.

 Após, não havendo mais providências, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52236 Nr: 1035-77.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE FIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por idade rural em 

favor de IVETE FIORI, inscrita no CPF/MF sob o nº 534.889.461-34, no 

valor de 01 (um) salário-mínimo, nos termos do art. 143 da Lei 8213/91; 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, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 27/11/2015 (fls. 61/62 - Ref: 1), data 

do requerimento administrativo; ec) REJEITAR a arguição preliminar da 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da 

Lei 8.213/91, formulada pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, porquanto, no interregno entre o indeferimento administrativo e a 

postulação judicial, transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional 

estabelecido no dispositivo suso mencionado de regência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59499 Nr: 136-11.2018.811.0090

 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-BAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem 

acima citado no endereço constante na exordial, eis que preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão, conforme estabelece o art. 3° 

do Decreto-Lei 911/69, expedindo-se o competente mandado, a fim de que 

o bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos das 
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pessoas indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado 

contendo as especificações do estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente;b) DEFIRO o pedido de 

inserção de restrição judicial, do bem em questão, na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, nos termos do 

art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911-69;c) INDEFIRO o pedido para expedição 

de ofícios ao DETRAN para que expeça novos certificados de registro de 

propriedade em nome do credor, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

ou a retirada de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, eis que tais obrigações 

envolvendo o veículo são ônus das partes, na forma do art. 108 do CTN, 

dos arts. 9º e 10 da Lei Estadual 7.301/00 e art. 131, § 2º, do CTB.d) 

INDEFIRO o pedido para expedição de ofício à Secretaria da Fazenda 

Estadual, informando a transferência da propriedade, para que se 

abstenha de cobrar o IPVA, tendo em vista que a lei tributária impõe ao 

proprietário, ainda que de forma resolúvel, a condição de contribuinte do 

imposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59591 Nr: 186-37.2018.811.0090

 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: LF, JOFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:19819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

presumida a hipossuficiência ante a postulação por defensor dativo e por 

se tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e FIXO os ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, atualmente R$ 

286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), além de 50% 

(cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, odontológicas, 

farmacêuticas, laboratoriais e materiais escolares, nos termos do art. 300 

do NCPC c.c. o art. 4º, “caput”, da Lei 5.478/68.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36872 Nr: 555-75.2011.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVENTINO GERÔNIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 Vistos em mutirão.

Despacho/decisão prolatado(a) no processo apenso.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 11 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35807 Nr: 292-77.2010.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENTINO GERÔNIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EVANGELISTA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por JOVENTINO 

GERÔNIMO DA SILVA em desfavor de JOÃO EVANGELISTA DO PRADO.

Em razão da homologação de acordo entre as partes, o processo foi 

suspenso até o seu efetivo cumprimento (fls. 37/38).

Decorrido o prazo, intimou-se o exequente por intermedio de seu 

advogado para informar o cumprimento, ou não, do acordo, tendo este 

permanecido inerte.

Considerando a informação contida no inquérito policial de Código 34948, 

que tramita nesta Comarca de Nova Canaã do Norte, de que o exequente 

faleceu no dia 20 de setembro de 2015, SUSPENDO o presente feito por 

30 (trinta) dias, com fulcro no art. 313, inciso I, do NCPC.

Intimem-se os sucessores para, querendo, habilitarem-se no processo e 

informarem quanto ao eventual cumprimento do acordo, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 313, § 2º, inciso II, do NCPC.

Traslade-se para estes autos cópia da certidão de óbito acostada no 

inquérito policial de Código 34948.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 11 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48647 Nr: 239-23.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO FERNANDES DA SILVEIRA, ANA MARIA 

GALDINO FERNANDES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO LUIZ CESAR DE 

CASTRO, TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.A decisão de fl. 52 e verso concedeu a gratuidade da 

justiça à parte autora, a qual foi prolatada pela Digníssima Magistrada Dr. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade. Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47236 Nr: 417-06.2014.811.0090

 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: TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA DE CASTRO, ESPÓLIO 

DE ANTÔNIO LUIZ CESAR DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO FERNANDES DA SILVEIRA, ANA 

MARIA GALDINO FERNANDES DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos em mutirão.Os pedidos da parte autora de fl. 226 e verso merecem 

acolhimento.A parte autora noticia o descumprimento da ordem liminar 

deferida em 27/03/2015 às fls. 108/110, ocasião em que se deferiu a 
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reintegração de posse no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).Com isso, nos termos 

do art. 537, § 3º, do NCPC, plenamente possível a exigibilidade 

provisória:“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá 

ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito.§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de 

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, devendo ser depositada em juízo, permitido o 

levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à 

parte.” (sem destaques no original).Assim, remetam-se os autos à 

Contadoria para cálculo do montante da multa diária incidente por dia de 

descumprimento da decisão liminar, e, efetuado os cálculos, intime-se a 

parte requerida para que efetue o depósito judicial dos valores.Quase 03 

(três) anos da prolação da decisão provisória de fls. 108/110 

(27/03/2015), considerada a crise instalada pelo inadimplemento, bem 

ainda o destemor pelas consequências legais e o desrespeito para com a 

decisão judicial, EXPEÇA-SE mandado de reintegração para a 

desocupação da área no PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, prazo exíguo 

considerando-se o largo prazo de ocupação ilícita do imóvel desde a 

decisão judicial, sob pena de incidência da multa diária já fixada, no 

importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) limitada a R$ 

100.000,00 (cem mil reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47673 Nr: 740-11.2014.811.0090

 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: JUSCELINO FERNANDES DA SILVEIRA, ANA MARIA 

GALDINO FERNANDES DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO LUIZ CESAR DE 

CASTRO, TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA FERNANDA WOLFF 

CHUEIRE WOLF - OAB:OAB/MT 17998/A

 Vistos em mutirão.

Decisão prolatada nos autos Código 47236, processo principal que traz as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Cumpra-se.

Decisão prolatada às 17h53 do dia 11/02/2018, dada a urgência que o 

caso requer.

Nova Canaã do Norte, 11 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37088 Nr: 769-66.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNELITA DE SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DECRETO A REVELIA do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS com fundamento no art. 344 do NCPC, pois 

que, devidamente citado (fl. 67), apresentou contestação intempestiva (fl. 

88);b) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e determino ao 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS que inclua a parte 

autora ANNELITA DE SOUZA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, serviços 

gerais, portadora da CI/RG nº 6.238.113-2 SSP/PR e inscrita no CPF/MF 

sob o nº 899.750.309-04, dentre as beneficiadas pelo auxílio-doença, 

efetuando-lhe o pagamento mensal no valor de 91% (noventa e um por 

cento) do salário-de-benefício (salário mínimo),a partir da intimação desta 

decisão e sem estimativa de duração do benefício, diante da manifesta 

impossibilidade de cálculo, na forma do § 8º, do art. 60, da Lei 8.213/91, 

considerada a condição peculiar de incapacidade permanente para o 

trabalho da postulante, que ostenta deficiência/moléstia/doença em fase 

evolutiva, o que a atrair o prazo de vigência de 120 (cento e vinte) dias 

previsto no § 9º do aludido dispositivo legal, admitida a prorrogação 

mediante requerimento da parte autora perante o INSS, sob pena de 

pagamento de multa de R$ 9.540,00 (nove mil, quinhentos e quarenta 

reais), a ser CUSTEADA PELO GERENTE EXECUTIVO DO INSS DE SINOP, 

Sr. ODIX JUSTINO PETRONILHO, responsável pela implantação dos 

benefícios desta região norte de Mato Grosso, ou quem lhe fizer as vezes, 

tudo com fulcro no art. 300, “caput” e § 2º e art. 297 do NCPC c.c. os arts. 

25, inciso I, 59, “caput” e 61 da Lei 8.213/91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52100 Nr: 1008-94.2016.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOURENÇÃO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a aposentadoria rural por idade. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS CONDENO a parte autora ao pagamento de custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) do valor da causa, na determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, 

do NCPC, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar 

de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 

2º, do NCPC). Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça (fl. 31 - 

Ref: 4), tais valores ficam 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.Não havendo sucumbência por parte do ente público, 

deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame 

necessário (art. 496, inciso I, do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro 

da sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Transitada em 

julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se.Nova Canaã do 

Norte, 12 de fevereiro de 2017, em regime de mutirão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31623 Nr: 188-61.2005.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos em mutirão.

Trata-se de execução de cumprimento de sentença proposta por 

ROMILDO ALVES DE LIMA em desfavor de INSS.

Sobreveio exceção de pré-executividade que foi julgada procedente às 

fls. 240/241.

A parte exequente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (fl. 

245)..

Desta forma, remetam-se os autos à Contadoria para que realize os 

cálculos de acordo com a decisão prolatada às fls. 240/241.

Em seguida, requisite-se o pagamento na forma determinada na declinada 

decisão de fls. 240/241.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 
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devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s), DEVERÁ O ADVOGADO 

PRESTAR CONTAS DOS VALORES DEVIDOS À PARTE AUTORA NO 

PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, JUNTADO O RESPECTIVO COMPROVANTE 

DE DEPÓSITO OU RECIBO.

Caso não haja a mencionada comprovação, venham-me os autos 

conclusos.

Prestadas as contas e não havendo requerimentos, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Canaã do Norte, 11 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45589 Nr: 976-31.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER TENÓRIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOMIGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, REGIS RODRIGUES RIBEIRO - OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GONÇALVES 

PASCHOAL - OAB:15881-A/MT

 Vistos em mutirão.Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 

15 DE MAIO DE 2018, ÀS 16H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.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.De outro lado, a decisão de fl. 35 concedeu a gratuidade 

da justiça à parte autora, a qual foi prolatada pela Digníssima Magistrada 

Dr. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade. Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, 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. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46013 Nr: 352-45.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo EXTINTO o presente feito com fundamento no art. 

924, inciso II, do NCPC. Condeno a parte executada em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36342 Nr: 51-69.2011.811.0090

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OSNAIR ADRIANO DOS REIS, JOÃO FAGUNDES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO GUEDES CARRARA - 

OAB:MT/14865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

DEFIRO a juntada do substabelecimento de fl. 76 e verso e o pedido de fl. 

77, devendo a zelosa Secretaria Judicial cadastrar o nobre causídico 

neste feito perante o Sistema Apolo.

Restituo o mesmo prazo da decisão de fl. 75, ou seja, de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 12 de fevereiro de 2017, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32690 Nr: 545-07.2006.811.0090

 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: ANTONIO LUIZ CESAR DE CASTRO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO JUNIOR DIAS, WALTER EDINEI DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORAH ALBERITA DA SILVA 

FLAMINIO - OAB:10.302/MT, Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos em mutirão processual.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação e consequente extinção do processo, petitório que 

vem subscrito pelo advogado da parte ré (fl. 120).

Ante o exposto, 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, despesas processuais 

e honorários advocatícios, consoante o art. 90 do NCPC, os últimos 

(honorários advocatícios) sob a responsabilidade de cada uma das 

partes, conforme petitório de fl. 120.

 Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC.

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.

 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.

Nova Canaã do Norte, 12 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46141 Nr: 490-12.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA PAVIN DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel de Campos Widal 

Filho - OAB:7197-B/MT

 Vistos em mutirão.Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 

15 DE MAIO DE 2018, ÀS 17H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.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.De outro lado, a decisão de fl. 42 e verso concedeu a 

gratuidade da justiça à parte autora, a qual foi prolatada pela Digníssima 

Magistrada Dr. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade. Entanto, este 

magistrado possui entendimento diverso para a concessão da benesse, 

que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a 

Carta Política de 1988.Com isso, 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.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45239 Nr: 629-95.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO AUBRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos em mutirão. A alegada hipossuficiência da parte requerida 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33111 Nr: 374-21.2004.811.0090

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY FERRACINI GUERREIRO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON ALVES DE ARAÚJO, ELMA VALDEREIS 

DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735

 Vistos em mutirão.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação (fls. 191/193), e, em seguida, noticiaram o devido 

cumprimento (fls. 196/197).

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes que passa 

a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, com isso, efetuado o respectivo pagamento, JULGO 

extinto o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, c.c. o art. 924, inciso II, 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.

Nos termos do art. 914 da CNGC, é dispensada a intimação das partes.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores como requerido.

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.

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, expedindo-se o necessário.

 Nova Canaã do Norte, 12 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46127 Nr: 476-28.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 Vistos em mutirão.Estabeleço como ponto controvertido o direito da parte 

autora se ver efetivada em regime estatutário pela parte ré.A fim de evitar 

eventual alegação de nulidade, bem como visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do NCPC, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze dias): a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, inciso II, NCPC);b) O ônus 

da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao 

réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito daquele (art. 373, incisos I e II, do NCPC);c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, do NCPC). De outro 

lado, a decisão de fl. 107 concedeu a gratuidade da justiça à parte autora, 

a qual foi prolatada pela Digníssima Magistrada Dr. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade. Entanto, este magistrado possui entendimento 

diverso para a concessão da benesse, que deve vir subsidiada de 

comprovação, na esteira do que determina a Carta Política de 1988. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 46463 Nr: 806-25.2013.811.0090

 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: MARIA LUZIA MUSSO, JOSÉ LUCIO MUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A

 Vistos em mutirão.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 15 DE MAIO DE 

2018, ÀS 18H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

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.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 13 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47658 Nr: 725-42.2014.811.0090

 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 YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO JESUS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Intime-se a parte autora BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste eventual concordância com a 

sua substituição do polo ativo da lide por RIO TIBAGI COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, na forma do art. 109, §§ 

1º, 2º e 3º, do NCPC:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a 

título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, 

sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como 

assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes 

originárias ao adquirente ou cessionário.”

Deixa-se de determinar a aquiescência da parte contrária, constante do § 

1º, do art. 109, do NCPC, pois que sequer foi citada no feito.

Todavia, deverá RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a eficácia da 

cessão de crédito em relação ao devedor, na determinação do art. 290 do 

Código Civil, o que a suprir a exigência do citado § 1º, do art. 109, do 

NCPC naturalmente por se tratar de devedor de mútuo financeiro:

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, 

senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, 

em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Alfim, deixo de analisar o pedido de retirada do segredo de justiça do 

presente feito, pois que este tramita de forma pública e acessível sem tal 

restrição.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

 Intimem-se.

Nova Canaã do Norte, 12 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34010 Nr: 169-50.2008.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FRANCISCO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA YANO FIGUEREDO ORTIZ, 

DEOGRACIO ANTUNES ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.Não obstante os valiosos argumentos do douto 

advogado, não há como se acolher, por ora, o pedido de fraude à 

execução simplesmente porque a escritura pública de venda e compra 

consta, datada de 26/07/2011 e acostada à fl. 43 e verso, demonstra que 

a venda foi efetuada pelo MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE para a 

compradora SAMIRA DA SILVA KHALAF, pessoa que não tem qualquer 

relação com a parte ré deste feito, pelo que não há falar em qualquer falta 

funcional pelo então Oficial de Justiça à época da diligência (fls. 41/42), 

que agiu absolutamente dentro da legalidade.De outro lado, constituído de 

pleno direito o título executivo, DEFIRO o pedido cumulativo para que seja 

efetivada a penhora dos imóveis descritos pela parte ré à fl. 46, na licença 

do art. 831 e art. 835, inciso V, do NCPC, facultada a averbação no 

registro de imóveis da certidão veiculada pelo art. 828 do NCPC c.c. o art. 

1.005, § 3º, da CNGC, a qual deverá ser solicitada, mediante pagamento, 

perante a Secretaria Judicial deste Juízo.Intimem-se.Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for 

necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA.Nova Canaã do Norte, 13 de 

fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47356 Nr: 511-51.2014.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LUIZ SILVA - ME, DIEKSON LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/SP 153.447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 

12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça no valor de 

R$ 10,00 (dez reais), a fim de que seja cumprido mandado de penhora de 

bens, na zona urbana desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) à Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47263 Nr: 439-64.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUANAZZI & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14338-A MT

 Vistos em mutirão.Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 

15 DE MAIO DE 2018, ÀS 19H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.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.De outro lado, a decisão de fl. 34 concedeu a gratuidade 
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da justiça à parte autora, a qual foi prolatada pela Digníssima Magistrada 

Dr. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade. Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada.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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45119 Nr: 550-19.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOIR DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA DOMINGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA 

- OAB:16582

 Vistos em mutirão.Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 

15 DE MAIO DE 2018, ÀS 20H00, devendo as partes serem intimadas 

juntamente com seus respectivos advogados para comparecerem à 

audiência designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.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.De outro lado, a decisão de fl. 30 concedeu a gratuidade 

da justiça à parte autora, a qual foi prolatada pela Digníssima Magistrada 

Dr. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade. Entanto, este magistrado 

possui entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, a alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada.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), 

e, consequentemente, no cancelamento da audiência acima designada. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se.Nova Canaã do 

Norte, 13 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37694 Nr: 244-50.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER BUENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S/A, GAZIN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOS SANTOS CEZAR - 

OAB:14428-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MARIA DOMINGUES 

MARQUEZINI - OAB:12852-B/MT, Celso Nobuyuki Yokota - 

OAB:OAB/PR 33.389, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013-A/MT

 Vistos em mutirão.A decisão de fl. 31 concedeu a gratuidade da justiça à 

parte autora, a qual foi prolatada pela Digníssima Magistrada Dr. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade. Entanto, este magistrado possui 

entendimento diverso para a concessão da benesse, que deve vir 

subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a Carta Política 

de 1988.Com isso, 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.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. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), e, 

consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos praticados. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Em razão do reduzido número de servidores desta 

unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se.Nova Canaã do 

Norte, 13 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46473 Nr: 817-54.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GERMANO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.A decisão de fls. 128/129, prolatada em 31/10/2013, 

deferiu a possibilidade de a parte autora pagar as custas ao final, 

entendendo estar comprovada a impossibilidade financeira 

momentânea.Entanto, com o máximo respeito à Digníssima Magistrada 

atuante à época dos fatos, não é o que se observa dos autos, pois que a 

parte autora não juntou qualquer comprovante neste sentido, mormente 

declaração de imposto de renda ou extratos bancários.Ao revés, em 

pesquisa no sistema RENAJUD, vê-se que aquela (parte autora) possui 

bem automotor de razoável valor, avaliado em R$ 58.850,00 (cinquenta e 

oito mil, oitocentos e cinquenta reais) pela Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas - FIPE, consoante consulta em anexo efetuada em 

13/02/2018. 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 direito de recolhimento das 

custas e despesas processuais ao final, tudo sem prejuízo de pesquisas 

patrimoniais a serem realizadas por este Juízo perante a Receita Federal e 

sistema BACENJUD. 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.Isto porque, ao distribuir a 

ação, compete ao interessado o imediato recolhimento das custas e 

despesas processuais, na determinação do art. 82, “caput”, do NCPC e 

art. 456 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45696 Nr: 75-29.2013.811.0090

 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: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Intime-se a parte autora BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste eventual 

concordância com a sua substituição do polo ativo da lide por OMNI S/A - 
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CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na forma do art. 109, §§ 1º, 

2º e 3º, do NCPC:

“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a 

título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, 

sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como 

assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes 

originárias ao adquirente ou cessionário.”

Deixa-se de determinar a aquiescência da parte contrária, constante do § 

1º, do art. 109, do NCPC, pois que sequer foi citada no feito.

Todavia, deverá OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar a eficácia da cessão de crédito 

em relação ao devedor, na determinação do art. 290 do Código Civil, o que 

a suprir a exigência do citado § 1º, do art. 109, do NCPC naturalmente por 

se tratar de devedor de mútuo financeiro:

“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, 

senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, 

em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Alfim, DEFIRO o pedido retirada do segredo de justiça do presente feito, 

pois que a presente causa não se enquadra em nenhuma das exceções 

do art. 189 do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

 Intimem-se.

Nova Canaã do Norte, 13 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52575 Nr: 1263-52.2016.811.0090

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CALZOLARI, SILVANA DOS ANJOS 

CARRASQUEIRA CALZOLARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GERMANO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos em mutirão.

Decisão prolatada nos autos Código 46473 que tem relação de 

prejudicialidade com o presente feito, razão pela, por ora, DEIXO de 

apreciar as petições acostadas.

Com o atendimento da decisão acima declinada, voltem-me os autos 

conclusos.

 Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 13 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49005 Nr: 376-05.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVACIR FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Ante o teor da certidão à fl. 49 (Ref: 28), intime-se o perito nomeado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a entrega do laudo pericial 

em cartório (art. 476 do NCPC), observado o largo lapso temporal 

transcorrido para tal obrigação.

Após a juntada do laudo pericial, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Canaã do Norte, 14 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36345 Nr: 54-24.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.Com a superveniência das decisões paradigmas nos 

incidentes de resolução de demandas repetitivas REsp nº 1.370.899/SP e 

REsp 1.391.198/RS, removo a suspensão do feito com a retomada da 

marcha processual, na forma do art. 985 do NCPC.De outro lado, a 

decisão de fl. 27 concedeu a gratuidade da justiça à parte autora, a qual 

foi prolatada pela Digníssima Magistrada Dra. Anna Paula Gomes de 

Freitas. Entanto, este magistrado possui entendimento diverso para a 

concessão da benesse, que deve vir subsidiada de comprovação, na 

esteira do que determina a Carta Política de 1988.Com isso, 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. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34565 Nr: 707-31.2008.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVLDS, AML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Não obstante os autos tenham vindo conclusos para decisão, verifica-se 

que restam atos pendentes de cumprimento pela zelosa Secretaria 

Judicial.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão anterior de fl. 79 e verso.

Às providências.

Decisão prolatada às 04h38 do dia 14/02/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

Nova Canaã do Norte, 14 de fevereiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46595 Nr: 939-67.2013.811.0090

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO GOMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de medida cautelar de arresto com pedido de liminar 

proposta por FRANCISCO GOMES COSTA em desfavor de ESPÓLIO DE 

MIGUEL DOS SANTOS.A ação foi promovida por intermédio do defensor 

nomeado à fls. 15/16, ocasião em que naturalmente se postulou pela 

gratuidade da justiça, benefício que até o presente momento não foi 

analisado.Todavia, a parte autora, no ato da propositura da ação, era 
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credora de cédulas rurais atualizadas no importe de R$ 25.697,00 (vinte e 

cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais).Tal montante, em princípio, é 

incompatível com a concessão do pleito, salientando-se que este 

magistrado possui entendimento diverso para a concessão da benesse, 

que deve vir subsidiada de comprovação, na esteira do que determina a 

Carta Política de 1988.Com isso, 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. Assim, intime-a, por meio 

de seu defensor nomeado, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 514-79.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RODRIGUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 578-65.2004.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET, ILSON DE ARAÚJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735

 Vistos. Compulsando os autos, verifica-se às fls. 477/478, em audiência 

realizada no dia 12/09/2014, às 13h00, nesta Comarca, que as 

testemunhas arroladas na inicial estavam presentes na ocasião. 

Entretanto, elas não foram ouvidas e não há qualquer manifestação a 

respeito de eventual desistência delas. Naquela oportunidade, somente 

dois dos três informantes arrolados foram ouvidos, sendo que Valtair de 

Souza Pinto foi ouvido no lugar de Valdinei de Souza Pinto sem qualquer 

justificativa. Assim, DEFIRO o pedido do Ministério Público e DESIGNO 

audiência em continuação para o DIA 19/06/2018, ÀS 14H00, para a oitiva 

das testemunhas arroladas na inicial e dos informantes ainda não ouvidos, 

quais sejam: a) Valdinei de Souza Pinto; b) Ovídio Tomitão Filho; c) 

Romoaldo Kothe; d) Valdir Moreira Dias; e) Venino Travassos Muniz Filho; 

f) Antônio Xavier de Oliveira; g) José Neves da Silva; h) Wilson Cargnin; i) 

Maria Sueli Inês Pires; j) Temistocles Alves de Araujo; e k) Giovane Ribeiro 

de Souza. Em relação à testemunha João Antônio de Jesus, cobre-se a 

devolução da carta precatória expedida para a Comarca de Guarantã do 

Norte, Cidade de Novo Mundo, expedida em 24/08/2017 à fl. 519. Em 

relação às testemunhas/informantes que não foram encontradas, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para novo endereço ou outra 

manifestação antes de se expedir os/as mandados/cartas precatórias, 

bem como para que se manifeste a respeito de eventual interesse na 

manutenção das armas/munições apreendidas(...).Em caso de proprietário 

de boa-fé, notifique-se-o para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se quanto à eventual interesse na restituição da(s) arma(s) de 

fogo e da(s) munição(ões) apreendida(s), desde que cumpridos os 

requisitos estabelecidos no art. 4º da Lei 10.826/03, na dicção do § 10, do 

art. 65 do Decreto nº 5.123/04 c.c. o art. 1º da Resolução nº 134/11 do 

Conselho Nacional de Justiça(...).Após a retirada do armamento, 

certifique-se.Intime(m)-se.Cientifique-se o Ministério Público e a autoridade 

policial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34922 Nr: 258-39.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA BESERRA MELO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO MARQUES RIBEIRO - 

OAB:8.973-B/MT, VITOR PINHEIRO SEGANTINE - OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Conforme determinação exarada no acórdão, determino a SUSPENSÃO 

DO FEITO pelo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora apresente 

requerimento administrativo junto ao requerido, sob pena de extinção do 

feito.

Acostado o requerimento administrativo, intime-se a autarquia ré para se 

manifestar no prazo de 90 (noventa) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36408 Nr: 118-34.2011.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A - BANCO MULTIPLO, 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA GOUVEIA 

CAMPELLO - OAB:OAB/PE 21.543, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A/MT, PAULO HENRIQUE MAGALHAES BARROS - 

OAB:OAB/PE 15.131

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45952 Nr: 290-05.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA ANA BUENOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região.

Conforme determinação exarada no acórdão, determino a SUSPENSÃO 

DO FEITO pelo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte autora apresente 
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requerimento administrativo junto ao requerido, sob pena de extinção do 

feito.

Acostado o requerimento administrativo, intime-se a autarquia ré para se 

manifestar no prazo de 90 (noventa) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46552 Nr: 897-18.2013.811.0090

 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 YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SALES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VALERIO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 17.529, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação.

 Considerando que, nos termos do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte 

requerida não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o 

presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, 

do NCPC.

Proceda-se à baixa da restrição judicial no Registro Nacional de Veículos 

Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, se 

houver.

Caso haja mandado de busca e apreensão em aberto, seja este 

imediatamente devolvido, independente de cumprimento.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 82, “caput”, do NCPC.

Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, considerando a 

inexistência de citação do polo passivo.

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 OFÍCIO e MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37722 Nr: 272-18.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE BERNACHI DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46356 Nr: 701-48.2013.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDSR, MNDSR, MPDEDMG, RDS, MDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA PRUDENTE - 

OAB:67.821/PR

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

 Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, REVOGO a prisão 

civil de MARCIO PRATO RODRIGUES, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil.

 Solicite-se a devolução da carta precatória encaminhada para a Comarca 

de Foz do Iguaçu-PR independentemente de cumprimento.

 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.

Malgrado a parte requerida tenha juntado aos autos cópias da carteira de 

trabalho e declaração de hipossuficiência (fls. 68/70) a alegada 

hipossuficiência não restou demonstrada.

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.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 
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observando-se em tudo a novel CNGC.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA e ALVARÁ DE SOLTURA.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 57742 Nr: 1741-26.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONDRAS SAMPAIO SCARÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Vistos.

Defiro em parte os pedido da defesa às fls. 558/559 - Ref: .

INDEFIRO a juntada dos laudos do local do crime e da necropsia, tendo em 

vista que se encontram acostados às fls. 165/189 e 251/257 - Refs: , 

respectivamente.

DEFIRO a juntada do laudo de nº 510.2.04.2017.015292-01, trata-se do 

laudo realizado na faca.

De outro lado, ante a informação prestada pela Politec à fls. 529 - Ref: e 

após pesquisa ao sítio eletrônico desta, este Juízo obteve o laudo pericial 

nº 3.13.2017.38840-01. Assim, junte-se-o ao presente feito.

Intime-se a defesa para apresentar alegações finais no prazo legal.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33487 Nr: 62-79.2003.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:OAB/MT 4.705, João Henrique Teles de Souza - OAB:OAB/MT 

11.409, WILLIAN MARCONDES SANTANA - OAB:129693/SP

 Vistos em mutirão.

Realmente, a atualização da dívida apresentada pela parte exequente às 

fls. 151/153 aparenta estar divorciada do título executivo, inclusive com a 

inclusão de valores de honorários advocatícios que são indevidos neste 

rito.

Com isso, de rigor o acolhimento do pedido da parte executada de fls. 

154/159 e verso, pelo que determino seja oficiada a instituição financeira 

para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o montante atual 

correspondente ao depósito judicial mencionado à fl. 154-verso.

Com a resposta, venham-me os autos imediatamente conclusos para 

decisão.

Cumpra-se.

 Nova Canaã do Norte, 13 de janeiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33966 Nr: 126-16.2008.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista a advogada da requerente para manifestação 

acerca da certidão do Oficial de Justiça - p. 72.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34705 Nr: 40-11.2009.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE PAULA GOMES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ALVES GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:MT-4.936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Francisco da Silva - 

OAB:3529-A

 Vistos.

Ante o largo lapso temporal decorrido, intimem-se as parte, por meio de 

seus procuradores, para dar o devido prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso II 

e III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente as partes para suprir a falta igualmente no prazo de 05 

(cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 41193 Nr: 932-43.2011.811.0091

 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: Companhia Agropastoril Mata da Chuva S/A, Paulo 

Cesar Bittencourt de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Crestani Júnior, Fernando Bruno 

Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonino Moura Borges - 

OAB:OAB/MS 839, Fernanda Tavares Calazans - OAB:11802/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado Thiago Alves de Melo para que proceda a devolução destes 

autos, no prazo de 48 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68631 Nr: 1493-28.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jobson Rodrigues Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 68631 – Autos n. 1493-28.2015.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 91/92, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 
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excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 06 de março de 2018, às 16h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas que residirem em outra Comarca.

Por fim, intime-se o advogado constituído pelo denunciado para apresentar 

procuração ad judicia.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de novembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66909 Nr: 354-41.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir José Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 66909- Autos n. 354-41.2015.811.0091

 Despacho

Vistos, etc.

Defiro o requerimento contido à fl. 95 do Ministério Público.

 Expeça-se carta precatória no endereço fornecido pelo Ministério Público 

às fls.95/96, com a finalidade de proceder à oitiva das testemunhas 

IZALETE DE SOUZA DE BARROS e NERI D’ AVILA, a ser realizada em data 

designada pelo juízo deprecado.

Ademais, diante da certidão de fl. 82, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Alta Floresta/MT, para inquirição da testemunha Juarez da 

Arruda Lima.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, de 24 de novembro de 2017.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59276 Nr: 906-21.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWANDO DA SILVA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:19211/O

 “Vistos. I - Com o retorno das missivas expedidas para inquirição das 

testemunhas e interrogatório do réu, devidamente cumpridas, DECLARO 

encerrada a instrução e concedo vista dos autos as partes para 

apresentação de memoriais escritos, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias, iniciando com a acusação e após a defesa, retornando os autos 

imediatamente conclusos para prolação de sentença. II – Não havendo 

cumprimento das missivas, vista ao MPE. III - Fixo honorários em favor do 

Advogado nomeado, no valor de 01 URH, devendo ser extraída certidão. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.” Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Giovano José Bom Despacho Farias, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos que aqui estão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60187 Nr: 1400-80.2016.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DIAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8.166-B

 Vistos...

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia contra DOMINGOS DIAS ALVES, qualificado nestes autos, 

atribuindo-lhe a prática da infração tipificada no artigo 121, caput, do atual 

Código Penal, figurando como vítima a pessoa de “ANTÔNIO DE TAL”, 

assim como da infração descrita no artigo 14 da Lei 10.826/03.

 Após a regular instrução processual, em juízo de admissibilidade da 

acusação, o acusado DOMINGOS DIAS ALVES foi pronunciado como 

incurso nas penas do artigo 121, caput, do atual Código Penal e artigo 14 

da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor, tendo sido 

submetido a julgamento popular na data de hoje, isto é, em 07.02.2018, 

pelo Tribunal Popular do Júri de Nova Ubiratã/MT.

Em resposta aos quesitos colocados em votação, nesta ordem, o Egrégio 

Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de 

homicídio, não tendo absolvido o acusado quanto a este delito; 

reconheceram, ainda, a materialidade e a autoria do crime de porte de 

arma de fogo, não tendo absolvido o acusado quanto a este delito.

Assim, em absoluto respeito à soberania dos veredictos, CONDENO o réu 

DOMINGOS DIAS ALVES, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 121, caput, do Código Penal e do artigo 14 da Lei 

10.826/03, na forma do artigo 69 do Estatuto Repressor. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59196 Nr: 866-39.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO VENDRUSCOLLO, ELISETE FÁTIMA FRANCISCHETTI 

VENDRUSCOLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, ALVARO 

LUIZ BANDERA, Nadia Saleh Bandera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425/B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253/B, Nevio Manfio - OAB:12.226-B MT, 

TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE, PARA QUE, NO PRAZO 

DE 05 DIAS, APRESENTE AS SUAS ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 64027 Nr: 1294-84.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos. Oficie-se a autoridade policial na forma pretendida pelo MPE, 

constando do ofício o prazo de 72 horas para resposta. Com a juntada 

das informações, DECLARO encerrada a instrução, concedendo prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias para a acusação e defesa apresentarem 

alegações finais. Nada mais havendo a consignar, por mim, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos que aqui estão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66091 Nr: 2177-31.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 Vistos. I - Homologo a desistência da testemunha Wagner Richard Silva. II 

- DECLARO encerrada a instrução, concedendo prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias para a acusação e defesa apresentarem alegações finais. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos que aqui estão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66521 Nr: 159-03.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdMeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMM, SMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE, conforme deprecado, devendo a parte interessada fornecer 

os meios necessários à concretização da medida.

Após, atingida integralmente a finalidade do ato, devolva-se ao Juízo 

Deprecante, com as nossas homenagens e baixas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30345 Nr: 700-56.2006.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JOVANE 

DALSÓQUIO - OAB:10289/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro J. H. Gimenez - 

OAB:9.115, WALTER FÉLIX DE MACEDO - OAB:9.115

 Vistos.1 - Apresentada a planilha de cálculo atualizada, proceda-se a 

busca de ativos financeiros pelo Sistema BACEN JUD.2 - Cumpre ressaltar 

que a penhora será processada em conformidade com artigo 854 e 

seguintes do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 

20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, 

vedadas consultas às partes (art. 512 § 2° CNGC); b) havendo bloqueio 

de valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (art. 512 § 3° CNGC), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514 § 3° CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.3 - 

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item 2, “c” anterior.4 - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51887 Nr: 1174-80.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a busca de ativos financeiros pelo Sistema BACEN JUD, nas 

contas/aplicações financeiras do requerido LOURENÇO FERREIRA LEITE.

Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (art. 512 

§ 2° CNGC); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512 

§ 3° CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento 

da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (art. 514 § 3° CNGC), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto anterior.

Cumprida a diligência e não se obtendo êxito, cumpra-se com o 

determinado no 4° parágrafo da decisão de fls. 62/62-v°.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31917 Nr: 548-37.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NM, AHF, TV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCeRdPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nevio Manfio - OAB:12.226-B 

MT, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVELTON MUNARETTO - 

OAB:11704/MT, Mírian de Queiroz Costa - OAB:9805/MT

 VISTOS.DEFIRO o postulado nas fls. 137, para tanto, expeça-se ofício ao 

SPC/SERASA, a fim de incluir o nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do disposto no artigo 782, parágrafo 3º do 

NCPC.Levando-se em conta o cálculo atualizado de fls. 138, DEFIRO a 

busca de ativos financeiros pelo Sistema BACEN JUD, nas 

contas/aplicações financeiras do executado.Cumpre ressaltar que a 

penhora será processada em conformidade com artigo 854 e seguintes do 

NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 

2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) 

a partir deste momento, até o processamento completo da ordem de 

bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas 

consultas às partes (art. 512 § 2° CNGC); b) havendo bloqueio de valores, 

os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a 

tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações 

ao bloqueio (art. 512 § 3° CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514 § 3° CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto anterior.Cumprida a diligência e não se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 615 de 723



obtendo êxito, intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção.Com ou sem 

manifestação, certifique-se, e retornem os autos conclusos para 

deliberações pertinentes. Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33972 Nr: 383-82.2011.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS, ALS, LCRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 Vistos.1 - Apresentada a planilha de cálculo atualizada, proceda-se a 

busca de ativos financeiros pelo Sistema BACEN JUD.2 - Cumpre ressaltar 

que a penhora será processada em conformidade com artigo 854 e 

seguintes do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 

20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, 

vedadas consultas às partes (art. 512 § 2° CNGC); b) havendo bloqueio 

de valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (art. 512 § 3° CNGC), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514 § 3° CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.3 - 

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item 2, “c” anterior.4 - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51777 Nr: 1072-58.2013.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:14013-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Compulsando os autos verifico que os AR´´s de intimação 

constante às fls. 112/113, retornaram infrutíferos, porém, os endereços 

são os mesmos que a parte requerida foi citada, não tendo informado 

novo endereço nos autos, razão pela qual dou-a por intimada, nos termos 

do artigo 513, § 3° do NCPC.No mais, DEFIRO a busca de ativos 

financeiros pelo Sistema BACEN JUD, nas contas/aplicações financeiras 

do executado.Cumpre ressaltar que a penhora será processada em 

conformidade com artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (art. 512 

§ 2° CNGC); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512 

§ 3° CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento 

da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (art. 514 § 3° CNGC), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Caso bloqueado montante inferior 

a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez 

por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e 

insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos 

princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, 

deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então 

como frustrada a diligência, e dispensado o cumprimento do comando 

exposto anterior.Cumprida a diligência e não se obtendo êxito, intime-se a 

parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51888 Nr: 1175-65.2013.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a busca de ativos financeiros pelo Sistema BACEN JUD, nas 

contas/aplicações financeiras do requerido GEGISLAINE DIAS DE SOUZA 

MUNIZ.

Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (art. 512 

§ 2° CNGC); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (art. 512 

§ 3° CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento 

da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) 

ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo 

sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora (art. 514 § 3° CNGC), 

devendo ser intimada a parte devedora para oferecer impugnação, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto anterior.

Cumprida a diligência e não se obtendo êxito, cumpra-se com o 

determinado no 4° parágrafo da decisão de fls. 41/41-v°.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30328 Nr: 683-20.2006.811.0107

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elidia Favero Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINEIROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, Osvaldo de Oliveira Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220/MT

 VISTOS.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO constante na fl. 323, a partir da data de 

seu requerimento.

Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30989 Nr: 408-37.2007.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR PETRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:OAB/MT 10.823, Nilson Jacob Ferreira - 

OAB:9845/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDA PEREIRA JERONIMO - 

OAB:10.323/MT, SILMARA RUIZ MATSUBA - OAB:OBA/PR 32.553

 VISTOS.

Ciente do Acórdão de fls. 285/286.

Intime-se, a parte autora, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique-se e venham os autos 

imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31303 Nr: 707-14.2007.811.0107

 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: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ZIMPEL, SERGIO RUDIMAR 

ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9433/MT, ANDRIANO HUBER JUNIOR - OAB:31.582/PR

 VISTOS.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO constante na fl. 313, a partir da data de 

seu requerimento.

Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31784 Nr: 419-32.2008.811.0107

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LODEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162, Lucien F. F. Pavoni - OAB:6525/MT, Ronimáricio 

Naves - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 VISTOS.

Intimem-se a parte autora, por intermédio de seus patronos via DJE, a 

respeito do retorno dos autos a este Juízo, devendo requerer o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31975 Nr: 606-40.2008.811.0107

 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 FINANCIAMENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu patrono via DJE, a respeito 

do retorno dos autos a este Juízo, devendo requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 34377 Nr: 147-96.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADAS-SC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1 - Apresentada a planilha de cálculo atualizada, proceda-se a 

busca de ativos financeiros pelo Sistema BACEN JUD.2 - Cumpre ressaltar 

que a penhora será processada em conformidade com artigo 854 e 

seguintes do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 

20 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, 

vedadas consultas às partes (art. 512 § 2° CNGC); b) havendo bloqueio 

de valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (art. 512 § 3° CNGC), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514 § 3° CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.3 - 

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item 2, “c” anterior.4 - Frustrado 

integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51419 Nr: 755-60.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Parzianello, ELIZABETE SOUTO 

VIEIRA PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:84933 OAB/MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:84928 OAB/MG, 

JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , MARCOS EDMAR 

RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856 , MATHEUS ARANTES 

ROSAS - OAB:MG/150.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:MT/10952-B

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao postulado nas fls. 

252/254, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51480 Nr: 810-11.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10.925 B MT

 VISTOS.

Defiro o pedido de SUSPENSÃO constante na fl. 230, a partir da data de 

seu requerimento.

Findo o prazo, deverá a parte autora se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 21261 Nr: 52-47.2004.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONALDO VILELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES MAFINI, SILVANA MARGARETE 

MAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ACCACIO MOREIRA DE 

MELLO - OAB:21740/O-MT, ROBSON RONDON OURIVES - OAB:OAB/MT 

4998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:13462/MT, Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 VISTOS.

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por Leonaldo Viela 

Ribeiro, em face de Aquiles Manfini e Silvana Margarete Manfini, ambos já 

qualificados.

Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

apresentaram petição conjunta de acordo às fls. 549-550/553, o qual foi 

homologado.

Intimado, sob pena de concordância tácita, o exequente, não manifestou 

(fls. 571).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Devidamente intimado, o exequente quedou-se inerte, o que presume a 

sua anuência com o cumprimento do acordo.

Deste modo, satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC.

Custas e honorários advocatícios na forma do termo de acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, servindo cópia desta 

decisão com mandado, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31093 Nr: 509-74.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique João Bruneta Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para manifestar-se quanto ao postulado nas fls. 

174/189, nos termos do artigo 9°e 10° do NCPC .

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51363 Nr: 703-64.2013.811.0107

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR NISSOLA, ALZIRA NISSOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:5.425-B, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811-B

 Vistos.

Havendo necessidade de readequação da pauta, visto que nesta mesma 

data haverá Sessão do Tribunal do Júri - processo n° 

33-02.2008.811.0107 / Cód. Apolo n°: 31393 -, REDESIGNO o ato aprazado 

para o dia 23 de maio de 2018, às 13h30min, permanecendo inalterados os 

demais comandos lançados anteriormente.

CUMPRA-SE, servindo cópia desta decisão como ofício/mandado, ante a 

escassez de servidores nesta Comarca.

Intimem-se. Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70407 Nr: 332-40.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Monteiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da audiência designada para o dia 

27/2/2018, às 14h15min., nos autos da carta precatória nº 

8619-31.2017.811.0004, na sala de audiência da 2ª Vara Criminal da 

comarca de Barra do Garças, a ser realizada na Rua Francisco Lira, 1051, 

Bairro: Sena Marques, Cidade: Barra do Garças-MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010402-38.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO MOREIRA SENA (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 0 1 - 5 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010402-38.2016.8.11.0106 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: 8010401-53.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO MOREIRA SENA (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 0 1 - 5 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010402-38.2016.8.11.0106 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: 8010434-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MELINO PEREIRA 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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 3 4 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010433-58.2016.8.11.0106 8010435-28.2016.8.11.0106 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: 8010433-58.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MELINO PEREIRA 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:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (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 3 4 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010433-58.2016.8.11.0106 8010435-28.2016.8.11.0106 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: 8010435-28.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MELINO PEREIRA 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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(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 3 4 - 4 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010433-58.2016.8.11.0106 8010435-28.2016.8.11.0106 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: 8010438-80.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA BARBOZA (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 3 8 - 8 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 0 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 4 1 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010439-65.2016.8.11.0106 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: 8010440-50.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA BARBOZA (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:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (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 
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p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 3 8 - 8 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 0 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 4 1 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010439-65.2016.8.11.0106 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: 8010441-35.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA BARBOZA (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 3 8 - 8 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 0 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 4 1 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010439-65.2016.8.11.0106 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: 8010439-65.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA BARBOZA (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 3 8 - 8 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 0 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 4 1 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010439-65.2016.8.11.0106 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: 8010442-20.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE FERREIRA BARBOZA (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 4 2 - 2 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 4 1 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 4 0 - 5 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010439-65.2016.8.11.0106 8010438-80.2016.8.11.0106 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: 8010355-64.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO DA SILVA (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 3 5 5 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010354-79.2016.8.11.0106 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: 8010354-79.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO DA SILVA (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 3 5 5 - 6 4 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010354-79.2016.8.11.0106 Logo, é patente que, além de conexos, há 

risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória 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. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, 

retorne o feito concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-36.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MADALENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010137-36.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SELMA MADALENA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte requerente juntou comprovante de endereço 

de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 

do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-87.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GOMES ALEXANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010153-87.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SIMONE GOMES 

ALEXANDRE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte requerente juntou comprovante de 

endereço de terceiros, bem como documentação pessoal ilegível. Cabe à 

parte requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-63.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010174-63.2016.8.11.0106 REQUERENTE: TATIANE RIBEIRO 

DA COSTA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros, bem como documentação pessoal ilegível. Cabe à parte 

requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-10.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA GOMES DE JESUS (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:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010184-10.2016.8.11.0106 REQUERENTE: LUANDA GOMES 

DE JESUS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-03.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI TEIXEIRA DE ALMEIDA (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)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010275-03.2016.8.11.0106 REQUERENTE: SILVANI TEIXEIRA 

DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010288-02.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010288-02.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARCIO PEREIRA 

DE BRITO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em correição. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à parte requerente 

trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da 

ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem 

para identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, 

enquanto o comprovante de endereço visa aferir a competência da 

unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE 

o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, documento 

pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu nome e, 

não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com firma 

reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010313-15.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA JOSE CAMPOS (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:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010313-15.2016.8.11.0106 REQUERENTE: ANDREIA JOSE 

CAMPOS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à 

parte requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-59.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010323-59.2016.8.11.0106 REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DE 

OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: OI S.A Vistos em correição. Compulsando 

os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante de endereço 

de terceiros, bem como documento pessoal ilegível. Cabe à parte 

requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis à 

propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal legível e comprovante de endereço atualizado em seu 

nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do talonário com 

firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010325-29.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE SOUSA VALADAO (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:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010325-29.2016.8.11.0106 REQUERENTE: MARIA LUIZA DE 

SOUSA VALADAO REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE a requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome e, não sendo possível, declaração do proprietário do 

talonário com firma reconhecida em cartório extrajudicial, sob pena de 
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indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos 

para sentença. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa 

Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-51.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NIRES MENDONCA DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010330-51.2016.8.11.0106 REQUERENTE: NIRES MENDONCA 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros, bem como documento pessoal incompleto. Cabe 

à parte requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis 

à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos 

pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse e 

capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa aferir 

a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. Assim 

sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

documento pessoal completo, contendo frete e verso, bem como 

comprovante de endereço atualizado em seu nome e, não sendo possível, 

declaração do proprietário do talonário com firma reconhecida em cartório 

extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

RETORNEM os autos conclusos para sentença. CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 25772 Nr: 68-42.2001.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP0053553

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMIR PEREIRA DA ROCHA, Cpf: 

00260948195, Rg: 0576838-1, Filiação: Virgilio Pereira da Rocha e 

Aparecida Toratti, data de nascimento: 07/11/1967, brasileiro(a), natural de 

Birigui-SP, convivente, serviços gerais. 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: Intimação da parte ré da decisão que incluiu a relação jurídica 

processual submetida à sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca na sessão do dia 08.03.2018, às 09h30min., bem como 

para que compareça à sessão de julgamento.

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, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 08 de fevereiro de 2018

Guiomar Rocha Guimarães Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 74438 Nr: 1217-14.2017.811.0095

 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): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ...“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para 

DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de 

desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de 

práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações 

nas áreas de preservação permanente.DEFIRO AINDA a concessão de 

tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o 

requerido, protocole junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um 

plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências 

legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a 

recomposição da área de preservação permanente destruída, executando 

o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 

(cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no 

município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo 

Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM 

EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento 

será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de 

qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que 

estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente”.À 

vista da contestação e das informações prestadas pela parte ré, dando 

conta da impossibilidade de cumprir integralmente a liminar, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação e requerer o 

que mais entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68196 Nr: 77-76.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BATISTA DOS SANTOS MALOSTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e de aposentadoria por 

idade rural formulado por Maria Batista dos Santos Malosti em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Custas, se houver, pela parte autora. 

Condeno o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º, do 

NCPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º e 4º do NCPC. Com o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.P. R. I.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72182 Nr: 2125-08.2016.811.0095

 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: Marco Antônio Chagas da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MELO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:7603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] . DESIGNO audiência de instrução para o 31 de janeiro de 2018, às 

15:40 horas.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 
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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 da parte autora e requerida as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63847 Nr: 737-41.2014.811.0095

 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: EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:MT nº3624

 Vistos.

Considerando que na petição inicial o requerente juntou apenas certidão 

do imóvel usucapiendo, datada de 19.03.2012, DETERMINO que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, a parte requerente colacione aos autos a matrícula 

atualizada do imóvel, sob pena de extinção.

Tendo em vista que a ré Indeco S/A Integração, Desenvolvimento e 

Colonização possui endereço certo, verifica-se que a citação por edital de 

fl. 135 é nula, razão pela qual DETERMINO a citação da requerida por 

oficial de justiça. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Alta 

Floresta para citação da ré, constando o endereço de fl. 135.

Sem prejuízo, com a juntada da matrícula atualizada do imóvel 

usucapiendo, dê-se vista às Fazendas Públicas, incluso os demais 

documentos juntados na petição inicial, cópia da petição inicial e da 

emenda à inicial (fl. 130).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 71814 Nr: 1917-24.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plinio Cavagnoli, José Francisco do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO CONSTRAN/UTC SÃO MANOEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARYANNA NATASHA PORTO DE 

GODOI - OAB:63610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Eduardo Cerdeira de 

Santana - OAB:SP nº72.828, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122345 , Ricardo Marangoni Filho - OAB:SP nº306.347, Thiago 

Imbernom - OAB:SP nº243.672

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 69/100 e 105/124, bem como demonstrar se a 

executada possui patrimônio próprio que justifique o prosseguimento da 

ação neste juízo, bem como sua responsabilidade perante o crédito 

executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 73637 Nr: 732-14.2017.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GEAN CARLOS GUIMARÃES COSTA BOMFIM, 

JESSIANE FARIAS HRYCYK, JOSE ALCEU HRYCYK, DJANIRA 

NASCIMENTO DE FARIAS HRYCYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo 

Civil.Expeça-se termo de guarda definitiva do menor em favor de seus 

avós maternos José Alceu Hrycyk e Djanira Nascimento de Farias Hrycyk. 

Defiro o pedido de gratuidade e justiça e isento as partes de custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74447 Nr: 1225-88.2017.811.0095

 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): SEBASTIÃO MARCHILITS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ..“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para 

DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de 

desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de 

práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações 

nas áreas de preservação permanente.DEFIRO AINDA a concessão de 

tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o 

requerido, protocole junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um 

plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências 

legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a 

recomposição da área de preservação permanente destruída, executando 

o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 

(cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no 

município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo 

Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM 

EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento 

será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de 

qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que 

estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente”.À 

vista da contestação e das informações prestadas pela parte ré, dando 

conta da impossibilidade de cumprir integralmente a liminar, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação e requerer o 

que mais entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74440 Nr: 1219-81.2017.811.0095

 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): MANOEL EDSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 “DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para 

DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de 

desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de 

práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações 

nas áreas de preservação permanente.DEFIRO AINDA a concessão de 

tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o 

requerido, protocole junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um 

plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências 

legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a 

recomposição da área de preservação permanente destruída, executando 

o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 
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(cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no 

município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo 

Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM 

EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento 

será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de 

qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que 

estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente”.À 

vista da contestação e das informações prestadas pela parte ré, dando 

conta da impossibilidade de cumprir integralmente a liminar, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação e requerer o 

que mais entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74439 Nr: 1218-96.2017.811.0095

 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): LUIZ CARLOS GRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 ...“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para 

DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de 

desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de 

práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações 

nas áreas de preservação permanente.DEFIRO AINDA a concessão de 

tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o 

requerido, protocole junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um 

plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências 

legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a 

recomposição da área de preservação permanente destruída, executando 

o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 

(cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no 

município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo 

Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM 

EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento 

será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de 

qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que 

estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente”.À 

vista da contestação e das informações prestadas pela parte ré, dando 

conta da impossibilidade de cumprir integralmente a liminar, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação e requerer o 

que mais entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74429 Nr: 1208-52.2017.811.0095

 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): JOSÉ DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ..:“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para 

DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de 

desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de 

práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações 

nas áreas de preservação permanente.DEFIRO AINDA a concessão de 

tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o 

requerido, protocole junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um 

plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências 

legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a 

recomposição da área de preservação permanente destruída, executando 

o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 

(cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no 

município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo 

Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM 

EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento 

será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de 

qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que 

estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente”.À 

vista da contestação e das informações prestadas pela parte ré, dando 

conta da impossibilidade de cumprir integralmente a liminar, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação e requerer o 

que mais entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74543 Nr: 1305-52.2017.811.0095

 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): CLEVERSON DA SILVA QUIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ...“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para 

DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de 

desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de 

práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações 

nas áreas de preservação permanente.DEFIRO AINDA a concessão de 

tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o 

requerido, protocole junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um 

plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências 

legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a 

recomposição da área de preservação permanente destruída, executando 

o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 

(cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no 

município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo 

Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM 

EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento 

será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de 

qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que 

estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente”.À 

vista da contestação e das informações prestadas pela parte ré, dando 

conta da impossibilidade de cumprir integralmente a liminar, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação e requerer o 

que mais entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74546 Nr: 1308-07.2017.811.0095

 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): WILSON JOSÉ AMORIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ...“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para 

DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de 

desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de 

práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações 

nas áreas de preservação permanente.DEFIRO AINDA a concessão de 

tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o 

requerido, protocole junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um 

plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências 
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legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a 

recomposição da área de preservação permanente destruída, executando 

o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 

(cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no 

município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo 

Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM 

EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento 

será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de 

qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que 

estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente”.À 

vista da contestação e das informações prestadas pela parte ré, dando 

conta da impossibilidade de cumprir integralmente a liminar, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação e requerer o 

que mais entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74415 Nr: 1195-53.2017.811.0095

 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): GEOVAM LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ...“DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para 

DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de 

desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de 

práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações 

nas áreas de preservação permanente.DEFIRO AINDA a concessão de 

tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o 

requerido, protocole junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um 

plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências 

legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a 

recomposição da área de preservação permanente destruída, executando 

o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 

(cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no 

município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo 

Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM 

EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento 

será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de 

qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que 

estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente”.À 

vista da contestação e das informações prestadas pela parte ré, dando 

conta da impossibilidade de cumprir integralmente a liminar, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação e requerer o 

que mais entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74544 Nr: 1306-37.2017.811.0095

 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): FABIANO INÁCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 ...DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejada, para 

DETERMINAR que os requeridos SUSPENDAM, imediatamente, a prática de 

desmatamento e abertura de novas estradas, ou ABSTENHAM-SE de 

práticas que impliquem o impedimento de recuperação das degradações 

nas áreas de preservação permanente.DEFIRO AINDA a concessão de 

tutela antecipada com Obrigação de Fazer para DETERMINAR que o 

requerido, protocole junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente um 

plano de recuperação da área degradada, que atenda todas as exigências 

legais, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como promova a 

recomposição da área de preservação permanente destruída, executando 

o cronograma existente no PRAD aprovado pela SEMA.Em caso de 

descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 

(cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no 

município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo 

Municipal do Meio Ambiente Municipal COM PROJETOS AMBIENTAIS EM 

EXECUÇÃO DA DATA DA SENTENÇA. Ainda, em caso de descumprimento 

será determinada o embargo total da área, não podendo usar o solo de 

qualquer forma, bem como a possibilidade de destruição dos utensílios que 

estejam servindo para o desmatamento e degradação do meio ambiente”.À 

vista da contestação e das informações prestadas pela parte ré, dando 

conta da impossibilidade de cumprir integralmente a liminar, REMETAM-SE 

os autos ao Ministério Público para impugnar a contestação e requerer o 

que mais entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66560 Nr: 765-72.2015.811.0095

 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: LUCIANA DA CUNHA SCHAIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider- DEPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagos Correa da 

Silva - OAB:MT 8.194-A

 Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os julgo 

PROCEDENTES, para condenar a ré a pagar à autora, além do valor já 

mencionado na sentença, indenização para cobrir as despesas 

hospitalares, no valor de R$2700,00 (dois mil e setecentos reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da nota fiscal 

juntada à inicial e com juros de 1% ao mês desde a citação, por ser a 

relação contratual, mais honorários advocatícios de 20% sobre o valor 

dessa da condenação.Intime-se. Cumpra

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67730 Nr: 1353-79.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESKDS, GHKDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, ELOIR DELA JUSTINA - OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Cristine Magalhães - 

OAB:18.890-A

 Vistos,

Tendo em vista o acordo apresentado de fls.166/168 e a manifestação do 

Ministério Público de fls.174, INTIME-SE a parte exequente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos se houve o real cumprimento 

da obrigação e se o executado vem cumprindo com o pagamento das 

prestações alimentícias subsequentes, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 72461 Nr: 2283-63.2016.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nomeio o advogado Dr. JULIANO RICARDO SCHAVAREN, 
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OAB-MT 16.592, como patrono da requerente, razão pela qual concedo 

vista dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Caso o d. causídico aceite o encargo, promova a secretaria as alterações 

necessárias junto ao sistema Apolo. Arbitro honorários advocatícios em 

favor do advogado nomeado a quantia de 2 URHs, o que corresponde ao 

valor de R$ 1.760,10 (um mil, setecentos e sessenta reais e dez 

centavos).

 Ademais, tendo em vista a certidão de fl.78, deverá a requerente juntar 

aos autos cópia do acordo que diz ter firmado com o requerido, para 

comprovação da veracidade dos fatos relatados, bem como informar se o 

requerido vem cumprindo com a obrigação do pagamento das prestações 

alimentícias integralmente, requerendo o que entender de direito.

Às providências. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65979 Nr: 434-90.2015.811.0095

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Telles de Oliveira, Jussara Teles de Oliveira, 

VALDIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTRO QUINTILIANO CORRÊA, AURORA ANA 

SANGALETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA MARIA BATISTA LOPES - 

OAB:7046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar nos autos o atual endereço das partes, sob pena de extinção do 

feito.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70618 Nr: 1236-54.2016.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS, CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a suspensão dos atendimentos da Defensoria Pública 

nesta Comarca, nomeio o advogado Dr. ELOIR DELA JUSTINA, OAB-MT 

21.973, como patrono dos requeridos, razão pela qual concedo vista dos 

autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Caso o d. causídico aceite o encargo, promova a secretaria as alterações 

necessárias junto ao sistema Apolo.

Arbitro honorários advocatícios em favor do advogado nomeado a quantia 

de 2 URHs, o que corresponde ao valor de R$ 1.760,10 (um mil, 

setecentos e sessenta reais e dez centavos).

 Ademais, aceito o encargo, conforme cota ministerial (fl.97), a parte 

requerida deverá se manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

em relação aos estudos sociais juntados, após, com a resposta ou com o 

decurso do prazo, dê-se vistas ao Ministério Público.

Às providências. Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67403 Nr: 1161-49.2015.811.0095

 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: Juvenal de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:17972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A presente demanda prosseguirá na forma de cumprimento de sentença 

nos próprios autos, devendo ser retificada a autuação do feito.

 Cite-se o executado, com remessa dos autos, para impugnar a execução 

no prazo de 30 (trinta) dias, consoante artigo 535 do novo CPC, sob pena 

de ser solicitado o pagamento ao Presidente do Tribunal, nos moldes legais 

e previstos nos itens 2.12.1 e seguintes da CNGC/MT.

 Caso não seja oferecida impugnação pelo executado no prazo legal, 

certifique-se nos autos e expeça-se a requisição de pequeno valor ou o 

precatório, nos termos da Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça 

Federal, intimando-se previamente as partes do teor do ofício requisitório 

(artigo 10 da aludida Resolução).

 Consigno que, caso seja expedido precatório, dispenso a intimação 

prevista no artigo 8º, XIV da Resolução acima mencionada.

Por fim, recomendo a remessa dos autos, salvo decisão em sentido 

contrário, nos termos do convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso, bem como da decisão 

proferida pelo Corregedor-Geral da Justiça nos autos do Pedido de 

Providências n.º 81/2011 (Ofício Circular n.º 43/2012- CGJ/DJA).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75485 Nr: 1839-93.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odiva Moreira de Carvalho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cuida-se de petição inicial de Liquidação de Sentença proposta 

por ODIVA MOREIRA DE CARVALHO DE SOUZA em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA e OUTROS. DEFIRO o pedido de assistência judiciária 

gratuita.No presente caso, a parte autora requer a liquidação de sentença 

em face da empresa Ympactus, que representa a Telexfree no Brasil, 

proferida no Estado do Acre e alcançando todos os consumidores 

brasileiros que se sentem prejudicados pela autuação da ré. Ocorre que, 

para que os consumidores possam recuperar os valores que aplicaram no 

negócio (valor investido, com o abatimento de qualquer valor percebido a 

título de lucro), é necessário que cada um promova a liquidação da 

sentença proferida, comprovando o vínculo com a empresa. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69549 Nr: 592-14.2016.811.0095

 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: Nilza Coelho de Ornelas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 [...] ).DESIGNO audiência de instrução para o dia 16 de maio de 2018, às 

13h30min.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
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 Cod. Proc.: 70836 Nr: 1323-10.2016.811.0095

 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 Karasiaka Junior, IDELAINE ANA CAETANO 

KARASIAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Karasiaki, NELCI MULLER DE 

ANHAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR KARASIAKI - OAB:16837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 [...] .DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 18h00min, 

devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, de acordo com o §4º do artigo 357, do CPC.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78457 Nr: 233-93.2018.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATHEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pela nova sistemática conferida pelo Código de Processo Civil de 2.015 

(Lei 13.105), a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos 

tem direito à gratuidade da justiça (art. 98), havendo presunção de 

veracidade da alegação de insuficiência feita por pessoa natural.

Todavia, havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, poderá o Magistrado, antes de 

indeferir o pedido, determinar que a parte traga aos autos a comprovação 

dos preenchimentos do referidos pressupostos, nos termos do §2º, do 

art. 99, do CPC/15.

Trata-se de dispositivo legal plenamente recepcionado pelo texto 

constitucional, visto que o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal 

de 1.988 assim preleciona: “o estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

 Pois bem. In casu, verifico haver indícios da ausência dos pressupostos 

legais para a concessão das benesses da gratuidade da justiça, isto 

porque o valor cobrado pela requerente na presente demanda refere-se 

ao numerário investido pela mesma junto à empresa requerida.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, comprove que NÃO possui recursos para pagar as custas e 

despesas processuais, seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários ou demais documentos que se 

considere pertinente.

Insta salientar que os prazos processuais devem ser contados consoante 

disposto no art. 219 do Novo Código.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76007 Nr: 2161-16.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA LEAL MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora, já que os 

documentos colacionados às fls. 333/337 não demonstram a alegada 

hipossuficiência, de modo que impossibilite à requerente arcar com o 

recolhimento das custas e taxas processuais, considerando o expressivo 

valor dado à causa (R$ 33.000,00 - trinta e três mil reais).

Salienta-se que o extrato bancário de fls. 333/334 sequer indica o nome 

do titular da conta, além de que o extrato do plano de saúde de fls. 

335/336 não possui isoladamente o condão de comprovar o estado de 

miserabilidade, em sacrifício ao recolhimento das custas judiciais.

Ante o exposto, INDEFIRO as benesses da justiça gratuita à parte autora e 

DETERMINO que proceda o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 1042-59.2013.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pousada Portal da Amazonia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dermival Franceschi Neto - 

OAB:283506, Fabio de Oliveira Luchesi Filho - OAB:129.281/SP, 

Felipe D'amore Santoro - OAB:SP/160.879, José Eduardo Giaretta 

Eulálio - OAB:15.075A/MT, José Henrique Turner Marquez - OAB:SP 

nº 156.400, Libero Luchesi Neto - OAB:SP nº 174.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Ante o exposto, considerando que as provas careadas nos autos 

encontram-se aptas para fundamentar decisão de mérito, DECLARO 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL e DETERMINO a intimação das 

partes para apresentação de memoriais finais, no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias. Juntadas as alegações finais ou devidamente certificado o 

decurso do prazo, façam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63847 Nr: 737-41.2014.811.0095

 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: EDGAR DA SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A Integração, Desenvolvimento e 

Colonização

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:MT nº3624

 Vistos.

Tendo em vista o erro material constante na decisão retro, que determinou 

a citação da parte requerida via oficial de justiça, REVOGO em parte a 

referida determinação, de modo que a citação deverá ocorrer pelo correio, 

na forma do art. 247 do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66496 Nr: 64-34.2018.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMAA, IAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Vistos etc. Diante da desistência das partes na oitiva das vítimas acima 

mencionadas, determino a Secretaria que solicite as devoluções das 

cartas precatórias expedidas, independentemente de cumprimento. Vista 

às partes, sucessivamente, para apresentação de memoriais finais 

escritos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham-me os autos 

conclusos para sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66558 Nr: 95-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlon Fernando Yokada Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente atribuiu o valor da 

URH correspondente ao valor referente aos anos de 2017 e 2018 previsto 

na Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/MT.

No entanto, as certidões que embasam a presente execução foram 

expedidas nos anos de 2016 e 2017.

Desta feita, com fulcro no artigo 321 do CPC, concedo a parte exequente o 

prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, atribuindo o valor correto 

à causa, levando em consideração o valor da URH referente ao ano em 

que foi expedida a certidão.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45228 Nr: 1027-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberth Machado Penariol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc. Tendo em vista a ausência do defensor nomeado do réu, 

nomeio para acompanhar o ato Dr. Gilberto Machado Custódio. Homologo a 

desistência da oitiva da testemunha das partes. Dou por encerrada a 

instrução. Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas. Em seguida, conclusos para sentença. Às 

providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45377 Nr: 1151-64.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildemagna Martins Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc. Diante da aceitação das condições acima elencadas, 

SUSPENDO O PROCESSO movido contra a acusada pelo prazo de 02 

(dois) anos, aguardando-se efetivo cumprimento das condições ora 

impostas, sob pena de revogação do benefício. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48451 Nr: 127-64.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Vicente Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Vistos etc. Tendo em vista o teor da certidão de Ref. 49, atestando que 

este mudou de endereço sem qualquer comunicação a este Juízo, 

conforme o disposto no art. 367, do CPP, decreto a revelia do réu. 

Homologo a desistência da oitiva das 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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59686 Nr: 214-49.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Pinheiro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra 

Gabriela Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa do 

denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54246 Nr: 526-59.2016.811.0022

 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: MdNJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA - 

OAB:16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Diante da informação acima, redesigno o ato para o dia 

17/05/2018, às 13h30minutos, intimando a advogada nomeada da 

requerente pessoalmente. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 

necessário. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57431 Nr: 1722-64.2016.811.0022

 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 J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourença Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45445

 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 busca e apreensão, 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 Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 629 de 723



 Cod. Proc.: 60927 Nr: 819-92.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMdM, JPMMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Edson Correa da Silva - OAB/MT nº 22.655/O, para promover a defesa 

dos requerentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66673 Nr: 156-12.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente atribuiu o valor da 

URH correspondente ao valor referente ao ano de 2018 previsto na Tabela 

de Honorários Advocatícios da OAB/MT.

No entanto, as certidões que embasam a presente execução foram 

expedidas no ano de 2017.

Desta feita, com fulcro no artigo 321 do CPC, concedo a parte exequente o 

prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, atribuindo o valor do 

correto à causa, levando em consideração ao valor da URH referente a 

tabela de 2017.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66684 Nr: 160-49.2018.811.0022

 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): Antonio Carlos Daguano, Francisco Carlos de 

Souza, Antonio Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta 

por BANCO DO BRASIIL S/A, em desfavor de ANTONIO CARLOS 

DAGUANO, FRANCISCO CARLOS DE SOUZA e ANTONIO CARLOS DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, 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 CPC, com fulcro no disposto no artigo 332 do mesmo codex, 

recebo a petição inicial.Citem-se as partes executadas para que, no prazo 

de 03 (três) dias, pague o valor exequendo, devidamente acrescido das 

custas e despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de 

serem imediatamente penhorados tantos bens quantos bastem para 

garantir a presente execução (art. 829, do CPC).Conste, no mandado 

executório, a ressalva de que o pagamento no prazo assinalado, 03 (três) 

dias, implicará na redução pela metade da verba honorária (CPC, art. 827, 

§1º) e que o(a) devedor(a) poderá pagar o valor exequendo depositando 

em juízo 30 % (trinta por cento) do valor da dívida (acrescido de custas e 

honorários advocatícios) e o valor remanescente dividido em até 06 (seis) 

vezes, acrescidos de correção monetária (INPC) e juros de 1% (um por 

cento) ao mês (CPC, art. 916).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66921 Nr: 257-49.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente não juntou as 

certidões de honorários advocatícios, apesar de alegar na inicial, 

documentos estes, indispensáveis para a propositura da ação de 

execução.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos 

os títulos de credito judicial, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66922 Nr: 258-34.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente não juntou as 

certidões de honorários advocatícios, apesar de alegar na inicial, 

documentos este indispensável para a propositura da ação de execução.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos 

os títulos de credito judicial, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66923 Nr: 259-19.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente não juntou as 

certidões de honorários advocatícios, apesar de alegar na inicial, 

documentos este indispensável para a propositura da ação de execução.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos 

os títulos de credito judicial, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17269 Nr: 230-47.2010.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Robbis da Silva, vulgo, "Lambari"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista que este Magistrado irá participar da 4ª Turma do 

“Programa de Pós-Graduação – MBA – em Poder Judiciário”, que ocorrerá 

nos dias 23 e 24 de fevereiro do corrente ano, redesigno a Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri para o dia 18 de maio de 2018, às 

09h00min.

Intimem-se os jurados, as testemunhas arroladas e o réu, para 

comparecerem a Sessão de Julgamento.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Proceda-se as intimações necessárias para o cumprimento do referido 

ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56102 Nr: 1190-90.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Almeida do Amaral, MVAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007CGJ, 

impulsiono o feito intimando o(s) patrono(s) do autor, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste nos autos acerca da certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66481 Nr: 55-72.2018.811.0022

 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 FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devino Zanin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Schulze - OAB:SC/7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o autor não recolheu as custas e taxas 

judiciais do processo.

Desta feita, nos termos dos artigos 292 e 321, ambos do Código de 

Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para 

efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 124-07.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente atribuiu valor à URH 

correspondente ao valor da tabela atualizada no ano de 2018 de 

Honorários Advocatícios da OAB/MT.

No entanto, a certidão que embasa a presente execução fora expedida no 

ano de 2017.

Desta feita, com fulcro no artigo 321 do CPC, concedo a parte exequente o 

prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, atribuindo o valor do 

correto à causa, levando em consideração ao valor da URH referente a 

tabela de 2017.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66924 Nr: 260-04.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente não juntou as 

certidões de honorários advocatícios, apesar de alegar na inicial, 

documentos este indispensável para a propositura da ação de execução.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos 

os títulos de credito judicial, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 262-71.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Roberto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Roberto dos Santos - 

OAB:MT/18.254/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente não juntou as 

certidões de honorários advocatícios, apesar de alegar na inicial, 

documentos este indispensável para a propositura da ação de execução.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para juntar aos autos 

os títulos de credito judicial, sob pena de indeferimento da inicial e extinção 

do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50955 Nr: 990-20.2015.811.0022
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilene Duarte de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Gustavo 

Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, para promover a defesa da 

denunciado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52510 Nr: 1632-90.2015.811.0022

 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 do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto Marka Comércio de Combustíveis LTDA 

EPP, Paulo Roberto de Carvalho, Allana Maressa Camilo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o(s) patrono(s) do exequente, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos quanto ao auto de avaliação de Ref: 

27, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48478 Nr: 136-26.2015.811.0022

 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: Valtencir Padilha Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.Defiro o pedido de fls.101-102, e determino que seja intimado o 

requerido, para que apresente aos autos o comprovante de ativação do 

benefício concedido em sede de antecipação de tutela em favor do autor, 

no prazo de 05 (cinco) dias.Ante a necessidade de realização de perícia 

médica judicial nos autos, nomeio como médico perito o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho, CRM 4142-MT, para a realização da perícia médica que 

será na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal em 

Pedra Preta-MT, onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo que 

lhe foi cometido, independente de termo para realização da perícia, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo 

informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a 

existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine 

sua incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 

sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos.Cientifique-se o perito que 

fica desde já arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), observado os limites do artigo 6º da Resolução nº 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o pagamento dos 

.Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se 

pela autora.Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, 

intime-se o expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.Aportado 

aos autos o laudo pericial, oficie-se imediatamente o Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para pagar o valor referente aos honorários do Sr. 

Perito, conforme dispõe o artigo 9° da Resolução n.º127/2011 do CNJ.O 

ofício deverá conter as especificações impostas no §1° do artigo 9° da 

Resolução n.º127/2011 do CNJ.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

Providências.Pedra Preta-MT, 03 de março de 2016. Márcio Rogério 

Martins Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48478 Nr: 136-26.2015.811.0022

 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: Valtencir Padilha Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora, mantendo a 

concessão da tutela de urgência, e condeno o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a manter o benefício de auxílio-doença a Valtencir Padilha 

Soares, na base de um salário mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 

8.213/1991, devido a partir da data de cessação do benefício, qual seja, 

30 de junho de 2015, conforme fls.97.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código do 

Processo Civil.Sem custas à vista da gratuidade judiciária.Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% 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).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, 

a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em 

vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a 

razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Publique-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 50183 Nr: 667-15.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonathan Faria Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do denunciado, para que no prazo legal, 

apresente as alegações finais escritas nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55627 Nr: 936-20.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ferreira Almeida, Mauricio Costa 

Dantas, Gedeon Pessoa de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hederson Medeiros Ramos 

- OAB:OAB/RO 6553, Isabel Moreira dos Santos - OAB:OAB/RO 4.171, 

João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A, Paulo César dos Santos - 

OAB:OAB/RO 4768

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

João Faustino Neto - OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa do 

denunciado MAURICIO COSTA DANTAS, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-14.2017.8.11.0022
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000157-14.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Parte Autora: REQUERENTE: MARCIANA DE SOUZA LIMA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. PEDRA PRETA, 9 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERIDO: VIVO S.A., NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL; 

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 

11/04/2018 Hora: 15:40, , 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), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. 3. No caso de audiência preliminar, 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(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(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: 1000157-14.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (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) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A 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: 15:40, 

JUNTAMENTE COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000157-14.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: MARCIANA DE SOUZA LIMA 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: 1000155-44.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PARA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000155-44.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Parte Autora: REQUERENTE: JOSE DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS Parte 

Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEDRA PRETA, 10 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE 

LEGAL; 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 

Redesignada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC 331 que se 

realizará no dia 11/04/2018 Hora: 16:00 , 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. No caso de audiência preliminar, 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. 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(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA 

MACHADO Gestor(a) Judiciário(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: 1000155-44.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 10 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A 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: 16:00, 

JUNTAMENTE COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000155-44.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSÉ DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS 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 
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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: 1000156-29.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 10 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A Senhor Advogado da Parte Requerida: MAURO PAULO 

GALERA MARI 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: 16:20, 

JUNTAMENTE COM AS PARTES, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000156-29.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSÉ DILMO OLIVEIRA DOS SANTOS 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000134-68.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO RONNARO SILVA DIAS OAB - MT0022433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRA PRETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 10 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) EXEQUENTE: KAIO RONNARO SILVA DIAS - 

MT0022433A 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: 04/04/2018 Hora: 14:40 , no endereço ao 

final indicado. Informo a Vossa Senhoria que deixei de intimar a parte 

requerida por não carrear ao autos o endereço correto da mesma. " 

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, qualquer manifestação do(a) do patrono da Parte autora em relação 

a certidão negativa do oficial de justiça, embora devidamente intimado via 

DJE e Decorrido prazo de KAIO RONNARO SILVA DIAS em 24/01/2018 

23:59:59. Certifico ainda, que deixei de intimar a parte requerida em virtude 

do exposto." Processo: 1000134-68.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

6.130,32; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Parte Autora: EXEQUENTE: N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME Parte Ré: 

PEDRA PRETA COMÉRCIO LTDA - EPP 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: 8010119-39.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNION GLOBAL INTERNATIONAL EXPRESS COMERCIO E IMPORTACAO 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 10 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO FAUSTINO NETO - MT0010364S 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: 15:00, JUNTAMENTE 

COM A PARTE AUTORA, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010119-39.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 25.726,22; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JOAB FERREIRA DA COSTA Parte Ré: UNION 

GLOBAL INTERNACIONAL EXPRESS COMÉRCIO E IMPORTADO LTDA-EPP 

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: 8010080-81.2013.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

ESTRELA DISTRIBUIDORA DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 11 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOÃO FAUSTINO NETO - MT0010364S 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: LEONARDO SULZER PARADA 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERIDO: CLAUDIO DA SILVA FERREIRA 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: 15:20, JUNTAMENTE 

COM AS PARTES, no endereço ao final indicado. Processo: 

8010080-81.2013.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.121,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA Parte Ré: MABE 

BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA e OUTROS 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: 8010057-33.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SILDA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)
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VERA LUCIA MUNIZ DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

VAGNA BORGES DE OLIVEIRA PERES (TERCEIRO INTERESSADO)

MONICA FRANCISCA DAMASCENO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 11 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."“Ante 

o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o promovido a indenizar as promoventes 

no montante de R$ 2.000,00 (dois mil) reais para cada uma das autoras, a 

título de indenização por danos morais experimentado, com fulcro no art. 

14, "caput", da Lei 8.078/91, valor a ser acrescido de juros de mora, 

calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do 

evento danoso (05/03/2016), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 

398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir 

da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.” 

Publique-se. Intime-se. Registre-se. Após, o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério 

Martins - Juiz de Direito." Processo: 8010057-33.2016.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: SILDA BORGES DA 

SILVA, VERA LUCIA MUNIZ DE JESUS 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: 8010064-88.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 11 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, bem como, para 

que no prazo legal requerer o que entender de direito. "Vistos etc. Indefiro 

o pedido de reconsideração formulado pelo reclamante no ID n. 10350587, 

tendo em vista que a parte não trouxe aos autos e sequer citou qualquer 

documento constante nos autos que comprove que o endereço da parte 

reclamada constante na inicial é de uma filial. Deste feita, mantenho a 

decisão proferida no ID n. 10115262. Cumpra-se a decisão de ID n. 

10115262, expedindo o necessário. Às providências. Pedra Preta-MT, 02 

de fevereiro de 2018. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito." Processo: 

8010064-88.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSE MENDES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO 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: 8010029-36.2014.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. ORLATO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI OAB - 

MT18849/O (ADVOGADO)

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT0017439A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 11 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogados do(a) 

REQUERENTE: ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - 

MT18849/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - MT0009369A-O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para apresentar as suas 

contrarrazões, no prazo legal. Processo: 8010029-36.2014.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 7.367,77; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: J. R. 

ORLATO - ME Parte Ré: ESTADO DE MATO GROSSO 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: 1000167-58.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE ROSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 11 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A 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: 15:30, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado, bem como para que tome 

ciência na decisão proferida nos autos. "... Ante o exposto, e por tudo que 

dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor. Determino a 

intimação da parte Reclamada para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

aos autos cópia do contrato que gerou a negativação discutida no feito. 

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 
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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 cautelas de 

estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2018. Márcio 

Rogério Martins - Juiz de Direito". Processo: 1000167-58.2017.8.11.0022; 

Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: IVETE ROSA 

DA SILVA SANTOS 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: 1000168-43.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE ROSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 11 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A 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: 15:50, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Bem como, para que tome 

ciência da decisão nos autos. "...Ante o exposto, e por tudo que dos autos 

consta, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor. Determino a intimação da 

parte Reclamada para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos 

cópia do contrato que gerou a negativação discutida no feito. 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 cautelas de estilo. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério 

Martins - Juiz de Direito". Processo: 1000168-43.2017.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: IVETE ROSA DA 

SILVA SANTOS 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000184-94.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO NUNES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT0016257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 11 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

MT0016257A 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: 04/04/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000184-94.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.529,34; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Parte Autora: 

REQUERENTE: SIVALDO NUNES CORDEIRO Parte Ré: MUNICÍPIO DE 

PEDRA PRETA 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: 1000149-37.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL OLIVEIRA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA PEDRA PRETA , 12 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, sob pena de extinção do 

feito. Nº DO PROCESSO: 1000149-37.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: 

0,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-43.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALANE DUTRA RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 12 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A 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: 21/03/2018 Hora: 15:00, juntamente com 

a parte autora, no endereço ao final indicado. Processo: 
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1000017-43.2018.8.11.0022; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: 

REQUERENTE: ALANE DUTRA RIBAS Parte Ré: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS NPL I 

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: 1000016-58.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 12 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A 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: 21/03/2018 Hora: 14:40, no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000016-58.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA DA 

COSTA 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: 8010159-89.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDE SILVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 12 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, 

nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, "Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração interposta pela parte promovente, visando sanar 

a contradição na r. sentença proferida no ID n.º 6894829. Pois bem. Os 

embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil. De plano, verifico que os embargos de 

declaração foram protocolados intempestivamente, eis que, conforme 

evento n.º 9548794, o prazo para o patrono constituído pela promovente 

começou a correr a partir de 18/08/2016, enquanto os embargos de 

declaração foram protocolados em 14/07/2017. Pelo exposto, com fulcro 

no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, não conheço dos 

embargos de declaração de ID n.º 8870436. Diante do inadimplemento das 

custas, converto-a em dívida ativa, procedendo a Sra. Gestora Judiciária 

os cumprimentos necessários previstos na Seção 28 da CNGC (arts. 573 

a 579). Publique-se. Intime-se. Registre-se. Após, o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério 

Martins - Juiz de Direito" Processo: 8010159-89.2015.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: ANAIDE SILVEIRA DE 

SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema do 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 MM JUIZ 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: 8010157-85.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA PEDRA PRETA , 12 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, dentro do prazo legal Nº 

DO PROCESSO: 8010157-85.2016.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.200,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: JOAO FAUSTINO NETO - MT0010364S 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT - 

CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-73.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE SOUZA CHAGAS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA PEDRA PRETA , 12 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, dentro do prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1000069-73.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 

169,28 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-64.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO GONCALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA - MT, 15 de dezembro de 2017 Dados do Processo: Processo: 

1000089-64.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 374.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Parte Autora: REQUERENTE: EVALDO 

GONÇALVES COELHO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 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: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 07/03/2018 

Hora: 13:30 (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 

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: 1000023-84.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZANGELA MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE 

AUTORA PEDRA PRETA , 13 de fevereiro de 2018. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, dentro do prazo legal. Nº DO 

PROCESSO: 1000023-84.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.600,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000150-22.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FREITAS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO OAB - MT0019045A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA , 13 de fevereiro de 2018. Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - MT0019045A A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para apresentar defesa da 

parte autora. " Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios - Por 

determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensora dativa a causídica militante nesta municipalidade - Drª. Glicya de 

Oliveira Theodoro Lima - OAB/MT nº 19045, para promover a defesa do 

Requerente, no prazo legal." Processo: 1000150-22.2017.8.11.0022; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Parte Autora: REQUERENTE: FABIO FREITAS 

SILVEIRA Parte Requerida: SANEAMENTO BÁSICO DE PEDRA PRETA 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: 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 

(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 PEDRA PRETA , 13 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria para que, no prazo de 24 horas dê CUMPRIMENTO de 

decisão exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado, bem como, junte aos autos comprovante do cumprimento da 

r. decisão. "... 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 
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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: 8010061-36.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MEDINA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 PEDRA PRETA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA 

PARTE AUTORA: DR CIDINEY RODRIGUES FERREIRA PEDRA PRETA , 14 

de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias. Nº DO 

PROCESSO: 8010061-36.2017.8.11.0022 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA - 

MT0008359A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-43.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 29 de 

janeiro de 2018 O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme certidão de impulsionamento. Por determinação do MM. Juiz de 

Direito desta Comarca - nomeio como defensor dativo o causídico militante 

nesta municipalidade - Dr Reynaldo de Oliveira Ruy - OAB/MT nº 13.895, 

para que no prazo legal de 05 (cinco) dias apresente impugnação a 

contestação. Nº DO PROCESSO: 1000071-43.2017.8.11.0022 VALOR DA 

CAUSA: R$ 3.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Advogado do(a) REQUERENTE: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

MT0013895A OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEDRA PRETA RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA 

PRETA - MT - CEP: 78795-000 (66) 34861197

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17680 Nr: 645-30.2010.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Paula de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr 

Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa 

do réu, bem como, para apresentar as Razões ao Recurso de Apelação 

no prazo legal, tendo em vista que o réu manifestou que deseja recorrer 

da sentença proferida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55265 Nr: 854-86.2016.811.0022

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Edson Damacena Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista, sucessivamente, às 

partes para apresentação de alegações finais escritos, no prazo da lei. 

Após, vista ao Ministério Público para manifestação. Em seguida, 

conclusos para sentença. Cumpra-se. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-58.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE ROSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

PEDRA PRETA - MT, 11 de fevereiro de 2018 Dados do Processo: 

Processo: 1000167-58.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte 

Autora: REQUERENTE: IVETE ROSA DA SILVA SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO 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: Sala de 

audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 21/02/2018 Hora: 15:30 (MT) 

no endereço ao final indicado. Bem como, para que tome ciência e dê 

cumprimento na decisão proferida nos autos. "... Ante o exposto, e por 

tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada pelo 

autor. Determino a intimação da parte Reclamada para que, no prazo de 10 

(dez) dias, junte aos autos cópia do contrato que gerou a negativação 

discutida no feito. 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 
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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 cautelas de estilo. Às providências. Pedra Preta-MT, 02 de 

fevereiro de 2018. Márcio Rogério Martins - Juiz de Direito". 

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 PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-43.2017.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE ROSA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PEDRA 

PRETA - MT, 11 de fevereiro de 2018 Dados do Processo: Processo: 

1000168-43.2017.8.11.0022; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); Assunto: 

[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Parte Autora: 

REQUERENTE: IVETE ROSA DA SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/02/2018 Hora: 15:50 (MT) no endereço 

ao final indicado. Bem como, para que tome ciência da decisão proferida 

nos autos. "... Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência pleiteada pelo autor. Determino a intimação da parte 

Reclamada para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do 

contrato que gerou a negativação discutida no feito. 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 cautelas de estilo. Às providências. Pedra 

Preta-MT, 02 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério Martins - Juiz de 

Direito". 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 PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010060-22.2015.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO EM 

EXECUÇÃO PEDRA PRETA , 11 de fevereiro de 2018. Dados do Processo: 

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) ASSUNTO: [FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] NÚMERO DO PROCESSO: 8010060-22.2015.8.11.0022 

VALOR DA CAUSA: R$ 31.520,00 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA 

RIBEIRO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A A presente carta, extraída dos autos da execução 

supra-identificada, tem por finalidade a Citação e Intimação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial e CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO abaixo disponibilizada. DECISÃO: “Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim sendo, retifique a autuação, de modo a 

constar o nome da ação como cumprimento de sentença, efetivando as 

demais alterações na Secretaria do Juizado Especial. Obedecendo ao que 

dispõe o artigo 52, inciso IV, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. Após, intime-se a parte executada para efetuar pagamento 

do débito exequendo (ID 9801618), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer na multa de 10% e honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do Código de Processo 

Civil. Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, certifique-se e intime-se a parte exequente para se 

manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Pedra Preta-MT, 02 de fevereiro de 2018. Márcio Rogério Martins - Juiz de 

Direito". OBSERVAÇÃO: 1) 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 
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cada. Atenciosamente, 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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-58.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA / MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PEDRA PRETA - MT, 12 de fevereiro de 2018 Dados do 

Processo: Processo: 1000016-58.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: JOSE ANTONIO PEREIRA 

DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Endereço: 

AVENIDA CORONEL ESCOLÁSTICO, 499, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78010-200 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: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 21/03/2018 Hora: 14:40 (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 

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.: 32923 Nr: 1300-52.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.96 e manifestar 

sobre a juntada de ref.91

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141766 Nr: 4836-56.2017.811.0028

 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: JOAILDES FATIMA GOMES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da audiência designada para o dia 30 de 

agosto de 2018 às 14h00min, conforme despacho de ref. 19.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 9348 Nr: 180-76.2005.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Olgino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE PAUTA DE JULGAMENTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 

432)

O Doutor CARLOS ROBERTO B. DE CAMPOS, Juiz de Direito e Presidente 

do Tribunal do Júri da Comarca de Poconé - MT, na forma da lei, etc.

 F A Z S A B E R , a todos quanto o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que a pauta para o julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri , na sessão Ordinária, com início previsto para o dia 07 de Março 

de 2018 às 09:00 horas, é a seguinte, ficando, contudo, sujeita a 

modificações posteriores em virtude de outros feitos que fiquem 

concluídos para o julgamento:

 DATA DADOS DO PROCESSO

07/03/2018 Processo de Ação Penal nº 180-76.2005.811.0028 - Cód. 9348

 Parte Autora - MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 Parte Ré - RAFAEL OLGINO DA SILVA

 Pronunciado como incurso nas penas do Artigo art. 121, § 2º, inciso IV, 

c/c art. 29 do Código Penal.

 Eu, Antônio José Izidro da Silva, que o fiz digitar.

 Poconé - MT, 15 de Março de 2018.

 CARLOS ROBERTO B. DE CAMPOS

 JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 9348 Nr: 180-76.2005.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Olgino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Doutor CARLOS ROBERTO B. DE CAMPOS - Juiz de Direito e Presidente 

do Tribunal do Júri da Comarca de Poconé - MT , na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R , a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes na 1ª SESSÃO ordinária DO TRIBUNAL DO JÚRI 

DESTA COMARCA, com início previsto para o DIA 07/03/2018 ÀS 09:00 

HORAS, ficando pelo presente edital convocados a comparecer na 

referida data e horário, ao Plenário situado no Edifício do Fórum local, ao 

final indicado.

1- Alessandra Graciela Prado e Silva- (Professora)

2- Alexandre da Costa Nunes- (Funcionário Público)

3- Alexandre Severino de Souza Alcântara - (Professor)

4- Ana Paula Maria de Assis Carvalho - (Funcionário Público)

5- Anne Suelle Conceição de Almeida - (Professora)

6- Carlos Alberto Lima dos Santos Junior- (Estudante)

7- Elidiane Benedita Lobo Silva - (Estudante)

8- Elison Jordão Querino- (Autônomo)

9- Fagner Cesar dos Santos- (Autônomo)
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10- Giovani Silva Amorim- (Comerciante)

11- Hugo Oliveira Ortiz - (Professor)

12- Iruena Luce dos Santos Marques- (Funcionária Pública)

13- Itiana Aparecida Advincula da Silva - (Vendedora)

14- Janaína Rondon Sales e Silva - (Professora)

 15- Jeferson Ricardo de Souza Santos- (Estudante)

16- Jéssica Caroline da Silva Nunes - (Professora)

17- Jéssica Marques Gomes da Silva- ( Estudante)

18- Leno Grazianny Fragoso de Moraes - (Analista de Sistema)

19- Luciene de Arruda Panozo- (Professora)

20- Ludmila Christina de Arruda - (Funcionária Pública)

21- Maricléia Denilza Pinto do Prado- (Estudante)

22- Rodrigo Cesar da Cruz- (Estudante)

23- Rosinete da Silva- (Auxiliar Escritório)

24- Ruiter Patrese Ramos Salles- (Autônomo)

25- Samera Renata Silva de Oliveira- (Professora).

Suplentes

01- Andeson Luís Arruda Mendes - (Autônomo)

02- Anselmo Modesto da Silva Almeida - (Autônomo)

03- Cleodeti Rosa da Silva Queiroz - (Professora)

04- Creonilda Clara de Moura - (Funcionária Pública)

05- Enilson Gonçalo dos Santos Lemes- (Contador)

06- Evânio Jesus de Araújo- (Funcionário Público)

07- José Nilton de Arruda - (Estudante)

08- Juracy Pereira Leite- (Professora)

09- Leonel Souza Volpato - (Autônomo)

10- Marcel Mendonça de Arruda- (Zootecnista)

Eu, Antonio José Izidro da Silva , que o fiz digitar.

Poconé - MT, 15 de fevereiro de 2018.

CARLOS ROBERTO B. DE CAMPOS

JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018080-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOENIL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(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 DESPACHO VISTOS, Intime-se o autor 

para, querendo, impugnar a contestação no prazo legal. Decorrido o 

prazo, certifique-se, e façam os autos conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8017373-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BAISI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISA MARIA DORILEO FERREIRA DE ASSIS (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0017373-21.2016.811.0028 

PRIORIDADE Polo Ativo: LUIZ EDUARDO BAISI Polo Passivo: ISA MARIA D. 

FERREIRA DE ASSIS Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial e seus 

documentos. 2 ? EXPEÇA-SE mandado de execução, devendo o 

executado ser citado para efetuar o pagamento em 03 (três) dias, do valor 

principal. 3 ? Em caso de não pagamento, o Oficial de Justiça deverá 

efetuar a penhora e avaliação do objeto da penhora e, em ato continuo, 

intimar o executado. 4 ? Efetuada a penhora, designe-se audiência de 

conciliação, intimando-se o devedor a comparecer ao ato conciliatório, 

quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou 

verbalmente. 5 ? Caso o Oficial de Justiça não encontre o devedor ou não 

encontre bens penhoráveis, INTIME-SE o exeqüente para se manifestar em 

15 dias, sob pena de extinção do processo. 6 ? CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014236-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOZINETE CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, 1 - RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 - INCLUA-SE 

no mutirão, conforme pauta do juízo e intimem-se as partes. 3 - CITE-SE a 

parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para 

participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja 

acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 - INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 5 - Às expedições 

necessárias. 6 - CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010161-80.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE ANDRADE VILACHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO TEODORO PROENCA (EXECUTADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Compulsando os autos noto que a parte autora fora 

devidamente intimada para manifestar o que entender de direito (mov. 26), 

no entanto, manteve-se inerte. Decido. De fato o processo deve ser 

extinto, mormente em se tratando de ação simples e que pode novamente 

ser proposta. Veja-se que a parte, apesar de intimada, não manifestou no 

feito ou mesmo promoveu os atos e diligências que lhe competiam, 

demonstrando assim o abandono da causa por mais de 01 (um) ano. 

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. 

ARQUIVE-SE com as baixas e necessárias pertinentes. INTIME-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013916-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

SIMONE HELENA DE AMORIM ALVIS (REQUERENTE)

SEBASTIAO JOSE FIALHO (REQUERENTE)

SILEIDE LOURENCA DE CAMPOS LIMA (REQUERENTE)

SEBASTIAO PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

SEVERINA PIRES DO PRADO (REQUERENTE)

SUZANA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (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)

 

Vistos, 1 - RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 - INCLUA-SE 

no mutirão, conforme pauta do juízo e intimem-se as partes. 3 - CITE-SE a 

parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para 

participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja 

acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, 
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para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 - INVERTO o 

ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 5 - Às expedições 

necessárias. 6 - CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014399-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MINELLI TOMASELLI DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ Numero do Processo: 

0014399-11.2016.811.0028 Polo Ativo: VANESSA MINELLI TOMAZELLI DE 

ARRUDA Polo Passivo: OI MOVEL SA 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: 8010312-12.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO A. VIEGAS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA VISTOS Relatório dispensado na forma do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decido Analisando os autos, nota-se que o 

processo deve ser extinto, mormente em se tratando de inércia da parte 

reclamante. Devidamente intimado(a) no mov.19, manteve-se inerte. Com 

efeito, o inciso III, do artigo 485 do CPC/2015, diz que: 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; Desta forma, tendo em vista que o presente feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias por negligência do(a) reclamante, a 

extinção desta demanda é a medida que se impõe. ANTE AO EXPOSTO, 

JULGO EXTINTOdo presente processo, sem julgamento de mérito, na 

forma do art. 485, III, do CPC/2015 e determino o imediato arquivamento 

dos autos. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as devidas anotações. Sentença publicada no PROJUDI.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-40.2013.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA ELENA DE ARRUDA LEITE SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAISSA DA SILVA GERVASIO (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: 

0010379-28.2013.811.0045 Polo Ativo: ELOISA ELENA DE ARRUDA Polo 

Passivo: TAISSA DA SILVA GERVASIO Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido Trata-se de execução em que 

ELOISA ELENA DE ARRUDA, devidamente qualificada nos autos move em 

face de TAISSA DA SILVA GERVASIO, igualmente qualificada, na qual a 

parte reclamante postula pelo recebimento do débito no valor de R$ 936,20 

(novecentos e trinta e seis reais e vinte centavos). Extrai-se dos autos 

que a executada não foi encontrada em diligencias empreendias para 

citação e/ou penhora de bens visando a garantia da presente demanda. 

Com efeito, o §4º, do artigo 53, da Lei 9.099/95, diz que: (...) § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Nessa 

senda, a extinção do presente feito é a medida que se impõe. II - 

Dispositivo Ante ao exposto, EXTINGO o presente processo, sem 

julgamento de mérito, na forma do art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/95 e, por 

consequência DETERMINO o imediato arquivamento dos autos. DEFIRO 

desde já o desentranhamento dos documentos encartados com a inicial, 

mediante cópia autenticada nos autos. PROCEDA-SE as anotações e 

baixas necessárias. Sem custas e honorários na forma da lei. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010565-92.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A requerente, devidamente intimado através de seu advogado, 

deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem justificativa, 

demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em prosseguir com a 

ação. A parte requerida compareceu a audiência e requereu a extinção 

dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 21). Ante ao 

exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito, 

nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, despesas processuais 

e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. 

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-69.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LETICIA GISELE PINTO DE MORAES (REQUERIDO)

 

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se 

de pedido de homologação de acordo. 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. Após, 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: 8011250-65.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODENILSON DA SILVA FERNANDES (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)

 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011069-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ELIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOSIANE ELIANE 

RODRIGUES DA SILVA em face de TIM CELULAR S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 16). Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013275-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010334-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ANTONIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES DE CAMPOS OAB - MT0022088A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OSMANO RODRIGUES DA MOTA (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, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo mais requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010345-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OBDIO PONCE ROMAO (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, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Não havendo mais requerimento, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUBANK S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 644 de 723



(ADVOGADO)

 

VISTOS, Homologo nos termos da minuta. P.R.I.C

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUFINA PAULA MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013778-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Vistos em correição. Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010523-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI. Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011068-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ELIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Indenização por Danos Morais proposta por JOSIANE ELIANE 

RODRIGUES DA SILVA em face de TIM CELULAR S/A. A parte requerente, 

devidamente intimada através de seu advogado, deixou de comparecer à 

audiência de conciliação, injustificadamente, demonstrando, dessa forma, 

sua falta de interesse em prosseguir com a ação. A parte requerida 

compareceu a audiência e requereu a extinção dos autos nos termos art. 

51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 14). Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas, despesas processuais e honorários de 

sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017096-63.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVAR JATIR TIECKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

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. 10. 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: 8010204-75.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE CAMPOS ALEXANDRE - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA OAB - MT18788/O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(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: 8016838-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENE RODRIGUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 14:45h.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018542-04.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT0011504A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Vistos, Homologo por sentença nos termos da minuta. PRI Expeça-se o 

necessário. Arquive-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012133-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011686-24.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIL CUNHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (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)

 

DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO, Cuida-se de pedido de anulação de 

acordo entabulado entre as partes em razão de ausência da legitimidade 

da parte autora. Alega a requerida que à época do apagão a reclamada 

não era titular da unidade consumidora atingida. É o breve relatório. 

Decido. Em análise acurada dos autos, verifico juntada de acordo 

entabulado entre as partes à ref. 11, no qual consta expressamente que a 

assinatura do termo encerra qualquer pretensão quanto ao fato, bem 

como a desistência do prazo recursal. O art. 487 do CPC/2015prevê os 

casos de julgamento com resolução de mérito, entre eles, a homologação 

de transação, prevista no inciso III, alínea ?b?. Nesse sentido, sabe-se que 

a sentença que aprecia o mérito gera coisa julgada, nos termos do art. 503 

do CPC/2015: ?A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem 

força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.? 

Coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não 

cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Desta feita, o 

acordo foi homologado em 04 de junho do corrente ano, em que consta 

expressamente a renúncia das partes ao prazo recursal, portanto, 

devidamente constituída a coisa julgada, sendo que, somente no dia 24 de 

agosto de 2016, o requerido postulou a anulação do acordo entabulado 

sob alegação de ilegitimidade ativa. Ainda que houvesse possibilidade da 

interposição de recurso, verifica-se a preclusão do direito da requerida, 

por consequência, não vislumbro qualquer instrumento viável ao 

procedimento dos juizados especiais, capaz de anular ou modificar o 

presente acordo homologado em juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

feito pela parte reclamada, bem como, deixo de intimar a parte autora para 

manifestação por não verificar remédio capaz de modificar a transação 

homologada. Intimem-se. Cumpra-se. Após expedição de alvará, 

Arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011692-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA NUNES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (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)

 

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. 17. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOUGLAS CORREA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais. 

Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de documento essencial 

ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, 

intime-se a parte autora para acostar aos autos comprovante de 

residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para análise do 

pleito liminar. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-91.2012.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MOREIRA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010158-91.2012.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO MOREIRA 

AMARAL REQUERIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos. A parte autora 

alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa Ré, referente ao 

trecho Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG no dia 14/02/2012, com previsão de 

partida as 17h41min e chegada as 22h41min. Aduz ainda que próximo do 

horário de embarque/voo, a reclamada informou que ocorreria um atraso 

com tempo superior a uma hora e, percebendo que não iria dar tempo de 

chegar a seu destino, haja vista ter outro voo marcado para o exterior as 

02h57min, solicitou que a promovida lhe realocasse em outro voo de 

companhia diversa, porém com mesmo destino. Continua dizendo que a 

promovida não atendeu sua solicitação, informando mais tarde o 

cancelamento do voo, motivo pelo qual o reclamante necessitou comprar 

passagens de última hora, bem como alterar itinerário de passagens 

compradas em solo estrangeiro. Aduz que tal fato lhe trouxe enorme 

prejuízo, haja vista que deixou de comparecer a compromissos pessoais, 

bem como as alterações no voo o fizeram cancelar hospedagem 
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reservada. A reclamada apresentou contestação aduzindo, em síntese, 

que o atraso se deu em razão de problemas técnicos apresentado na 

aeronave, sendo caso fortuito, haja vista que visando a integridade física 

de seus passageiros é que a aeronave necessitou de reparos em solo. 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. Rejeito a preliminar suscitada quanto a necessidade dos 

documentos em língua estrangeira serem juramentados em nosso 

vernáculo, eis que os mesmos tratam-se de ticket de embarque, reserva 

de hospedagem e gastos diversos, sendo de simples inteligência. Vencida 

a preliminar, passo, pois, à análise do mérito. Primeiramente, a Reclamante 

não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos materiais, motivo 

pelo qual, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, no 

que concerne ao gasto com locomoção de bagagem, mercadorias 

retidas/apreendidas no fisco. Contudo, da narrativa dos fatos se torna 

clara a relação travada pelas reclamadas, bem como os danos suportados 

pelo autor. Em virtude do atraso/cancelamento do voo que partiria de 

Cuiabá/MT com destino a Belo Horizonte/MG, o reclamante perdeu o voo 

que partiria na madrugada do dia seguinte, por isso a devolução do 

pagamento pelas alterações do voo em solo estrangeiro é perfeitamente 

cabível. Nesse diapasão informa o autor que para remarcar as passagens 

aéreas despendeu o valor de R$ 1.405,35 (mil, quatrocentos e cinco reais 

e trinta e cinco centavos). Passo a analisar a ocorrência do dano moral. A 

parte autora alega que adquiriu uma passagem aérea da empresa Ré, 

referente ao trecho Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG no dia 14/02/2012, 

com previsão de partida as 17h41min e chegada as 22h41min. Aduz ainda 

que próximo do horário de embarque/voo, a reclamada informou que 

ocorreria um atraso com tempo superior a uma hora e, percebendo que 

não iria dar tempo de chegar a seu destino, haja vista ter outro voo 

marcado para o exterior as 02h57min, solicitou que a promovida lhe 

realocasse em outro voo de companhia diversa, porém com mesmo 

destino. Continua dizendo que a promovida não atendeu sua solicitação, 

informando mais tarde o cancelamento do voo, motivo pelo qual o 

reclamante necessitou comprar passagens de última hora, bem como 

alterar itinerário de passagens compradas em solo estrangeiro. Aduz que 

tal fato lhe trouxe enorme prejuízo, haja vista que deixou de comparecer a 

compromissos pessoais, bem como as alterações no voo o fizeram 

cancelar hospedagem reservada. Em que pese as alegações do 

promovente, a reclamada em tese defensiva, menciona que os reparos 

realizados em solo na aeronave, foram imprevisíveis, razão pela qual se 

exclui de toda e qualquer responsabilidade por enquadrar-se em caso 

fortuito. Diante da inexistência de impugnação quanto a falha nos serviços 

da requerida, notadamente do trajeto Cuiabá/MT a Belo Horizonte/MG, 

corroborados pela documentação acostada, esses fatos devem ser tidos 

como presumidamente verdadeiros (art. 341, caput do CPC). A inteligência 

do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins 

sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso apresentado 

trata de relação de consumo, haja vista que a empresa reclamada se 

enquadra como fornecedora de serviços e a parte reclamante como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, 

em especial aquele que prevê em favor do consumidor a inversão do ônus 

da prova, quando houver verossimilhança nas suas alegações ou for ele 

hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, 

do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, independente da 

existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do CDC, bastando para 

tanto a existência de nexo de causalidade entre o evidente defeito do 

serviço prestado e dano causado, o que in casu, restou sobejamente 

comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos 

resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. Destarte, tenho que a situação vivenciada pelo reclamante 

decorrente da demora, descaso, desconforto, aflição e transtornos a que 

fora submetida por culpa da empresa requerida, É, SEM SOMBRA DE 

DÚVIDA, PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. Ressalto que a reclamada não 

acostou nenhum documento que fortalecesse sua tese defensiva. Nesse 

sentido, mutatis mutandis, a jurisprudência pátria: “AGRAVO REGIMENTAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÔO INTERNACIONAL. ATRASO. 

EXTRAVIO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA TÉCNICO. 

FATO PREVISÍVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO 

INOVADORA. VEDADO. - Após o advento do Código de Defesa do 

Consumidor, as hipóteses de indenização por atraso de vôo não se 

restringem àquelas descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a 

limitação tarifada. - A ocorrência de problema técnico é fato previsível, não 

caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força maior. - Em vôo 

internacional, se não foram tomadas todas as medidas necessárias para 

que não se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - 

Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de 

bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos 

transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais 

fatores. - Vedado no regimental desenvolver argumento inovador não 

ventilado no especial”. (STJ - AgRg no Ag 442487/RJ, Terceira Turma, 

Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, julgado em 25/09/2006, 

publicado no DJ, em 09.10.2006 p. 284) (grifei e negritei). “CIVIL. CDC. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO. DANOS MORAIS. DEVER DE 

INDENIZAR. ARBITRAMENTO JUSTO. 1. O atraso exagerado em vôo 

doméstico (mais de cinco horas) que ocasiona perda de eventos 

programados para a viagem, aborrecimentos, decepções e abalos físicos 

e emocionais, além de desconforto, constrangimentos e incertezas, atinge 

direito imaterial do consumidor, a configurar dano material e moral, passível 

de reparação pecuniária. 2. Justo é o valor arbitrado para compor dano 

moral que observa as melhores regras ditadas para a sua fixação, atento 

às finalidades compensatória, punitiva e preventiva ou pedagógica e aos 

princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade, 

razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias que 

envolveram o fato, as condições pessoais econômicas e financeiras do 

ofendido, assim como o grau da ofensa moral e a preocupação de não se 

permitir que a reparação transforme-se em fonte de renda indevida, bem 

como não seja tão parcimoniosa que passe despercebida pela parte 

ofensora, consistindo, destarte, no necessário efeito pedagógico de evitar 

futuros e análogos fatos. 3. Recurso conhecido e desprovido, sentença 

mantida”. (20050111442757ACJ, Relator João Batista, Segunda Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 

22/08/2006, DJ 25/09/2006 p. 77) (grifei e negritei). 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. Conclusivamente, mais de dois fatos pesam 

sobre a reclamada, os quais, indubitavelmente, trouxeram abalos 

psíquicos à reclamante, quais sejam, a notícia de cancelamento do vôo, 

com posterior cancelamento do embarque, somado a perda do voo 

internacional previamente programado, os quais serão levados em 

consideração na fixação do quantum debeatur indenizatório. 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 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

materiais, o valor de R$ 1.405,35 (mil quatrocentos e cinco reais e trinta e 

cinco centavos) acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. contados 

a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e 

corrigidos a partir do desembolso com as passagens (Súmula 43 do STJ), 
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bem como o valor de R$ 7.000,00 (sete 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: 8018572-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO RODRIGUES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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)

 

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. 10. 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: 8012004-70.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação 

por Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por ANGELA MARIA 

PEREIRA DA COSTA em face de TELEFÔNICA S/A. Dispensado o relatório, 

na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O patrono da parte requerente 

protocolou pedido de desistência da presente ação em audiência de 

tentativa de conciliação. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018597-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS OLIVEIRA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017104-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO HERMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (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)

 

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. 08. 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: 8012003-85.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA 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: 8010526-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELIO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 15:30h.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018917-05.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BATISTA FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VSI - GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de abril de 2018 as 16:00h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84761 Nr: 5952-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469

 Vistos em correição.

Considerando a apresentação de exceção de pré-executividade pelo 

executado (ref. 15), abra-se vista à Defensoria Pública para 

manifestação.

Cadastre-se o advogado do executado a fim de que receba as devidas 

intimações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84759 Nr: 5950-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469

 Vistos em correição.

Considerando a apresentação de exceção de pré-executividade pelo 

executado (ref. 14), abra-se vista a Defensoria Pública para 

manifestação.

 Cadastre-se o advogado do executado a fim de que receba as devidas 

intimações.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53570 Nr: 3029-10.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLNdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA.

Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para no prazo de 10 (dez) dias, intimar a parte interessada, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,00 (duzentos e sessenta e sete 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84759 Nr: 5950-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469

 (...)REJEITO a exceção de pré-executividade ajuizada por CLEBER 

BORGES PEREIRA e mantenho a presente execução.Ao mesmo tempo, 

considerando que a exequente não se opôs quanto ao alegado pelo 

executado no concernente ao excesso de execução, determino sua 

intimação para acostar aos autos planilha atualizada do débito, bem como 

requerer o que for de direito. Cadastre-se a advogada constituída pelo 

executado, a fim de que receba as devidas intimações. Intimem. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84761 Nr: 5952-04.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELFICO DE CASTRO 

MACHADO - OAB:43469

 (...) verifica-se que não lhe assiste razão, na medida em que, em se 

tratando de cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de prestar alimentos, o legislador processual civil, atentando-se 

ao melhor interesse da criança, não deixou margens para dúvida sobre a 

possibilidade de se ingressar com a execução de alimentos em juízo 

distinto daquele em que se originou o título executivo. Veja-se: (...)§ 9º 

Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o exequente 

pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao 

pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio”. Nesse 

contexto, considerando que a exequente anexou aos autos comprovante 

de endereço, demonstrando residir nesta Comarca, este juízo é 

competente para processar e julgar a presente execução.Outrossim, no 

que tange às alegações de que alguns meses cobrados na exordial não 

são devidos, visto que os menores permaneceram sob a guarda fática do 

executado (de janeiro a maio de 2017), além da informação de que por 

determinado período o infante Cleber Miguel Borges Leite não estava sob 

os cuidados das partes, mas de terceiros (Sra. Sunamita Matos Teles de 

Souza), como também os argumentos de caracterização de dano moral e 

litigância de má-fé, são matérias incabíveis de serem examinadas em sede 

de exceção de pré-executividade, pois não podem ser analisadas de 

plano por configurar, em tese, fatos modificativos, extintivos ou 

impeditivos do crédito executado que necessitam de dilação probatória 

para sua demonstração.Com essas considerações, REJEITO a exceção 

de pré-executividade ajuizada por CLEBER BORGES PEREIRA e determino 

o prosseguimento da execução até a satisfação integral do débito 

alimentar. Ao mesmo tempo, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

dias, acostar aos autos planilha atualizada do débito, bem como requerer o 

que for de direito. Cadastre-se o advogado, Dr. Delfico de Castro Machado 

– OAB/GO 43.469, constituído pelo executado, a fim de que receba as 

devidas intimações. Intimem. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89717 Nr: 9136-65.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Gilberto Justino de Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação interposto pela 

embargante foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade e dou 

fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 3878-45.2015.811.0059

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPR, LHRM, RRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro José Luz Costa - 

OAB:8954 - MT, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Tocantins - OAB:

 (...)ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo 

procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao pagamento de 

alimentos na importância de 45% salário mínimo, a ser depositado até o dia 

10 de cada mês na seguinte conta bancária: Agência 0806, conta corrente 

14577-7, Banco Sicredi, em nome de Estelina Pereira Rrodrigues. Sem 

custas e honorários. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Registre-se e intime-se o requerido, via carta precatória. Após o 

trânsito o julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

 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

 Pois bem.Considerando o noticiado e levando em conta as chuvas 

intensas na nossa região nos últimos meses, determino a expedição de 

novo mandado de reintegração de posse, para o fim de determinar que o 

demandado viabilize a passagem do autor pela estrada de acesso à sua 

propriedade, descrita na inicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

removendo todas as correntes, cadeados de porteiras e/ou cercas, 

colchetes, pregos ou, ainda, quaisquer objetos que impeçam a passagem, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e 

cometimento do crime de desobediência previsto no artigo 330, do Código 

Penal.Reforço, outra vez, que a servidão deve ser exercida com 

moderação, com sobriedade e com um mínimo de sacrifícios para o imóvel 

serviente, razão pela qual o requerente deverá observar as seguintes 

regras: não deixar porteiras abertas, não transitar de madrugada, utilizar 

apenas para veículos pesados e utilitários (caminhonete), tendo em vista o 

período chuvoso intenso.Por fim, intimem-se as partes para, no prazo de 

10 dias, especificarem as provas que pretendem produzir.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 97076 Nr: 980-54.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LEONORA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para no prazo de 10 (dez) dias, intimar a parte interessada, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 1.758,30 (mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 755-44.2012.811.0059

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Rosalves Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Barra do Garças S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Edvaldo Pereira da Silva - OAB:12552/MT, Jabes 

Fonseca Brito - OAB:22652/GO, Silfarney Vieira do Nascimento - 

OAB:9.980-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a carta de citação da requerida 

Agropecuária Barra do Garças S/A não foi cumprida, tendo em vista, o AR 

correspondência devolvida de fl. 85 indicar: “não existe o nr.”. Ademais, 

quanto a confinante Lucimar de Aquino Rocha verifico que mesmo 

devidamente intimada esta não contestou na guarda do prazo legal. Nessa 

esteira, noto que a Fazenda Pública Municipal não foi notificada. Certifico 

ainda, que não consta nos autos resposta da carta de citação de fls. 129, 

não sabendo se foi ou não cumprida.O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19518 Nr: 229-14.2011.811.0059

 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: Hildomar Pereira dos Santos "Mazim", Tania Crosswhite 

Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Machado de Mendonça

 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: Anaurus Vinicius V. de 

Oliveira - OAB:8216

 INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA - Nos termos da 

Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono os autos para, 

intimar requerida, por meio de seus advogados, para providenciar o 

pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 338,30 

(trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), 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 das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 11975-63.2017.811.0059

 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: Iramaia Rosana Mantelli Pezatti Marques
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Canabrava do Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19.338/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULLIANE ALVES DA SILVA - 

OAB:18251/A

 Vistos em Correição,

Aguardem-se os autos em cartório pelo prazo de 60 (sessenta) dias, o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, certifique-se e 

faça os autos conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000004-30.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR)

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO (AUTOR)

FABIO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES ROCHA OAB - GO9567 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE SENTENÇA DE EXTINÇÃO Número 

do Processo: 1000004-30.2018.8.11.0059 AUTOR: IZAURI RIBEIRO DA 

SILVA SOUZA, CARLOS DA SILVA SOUZA, FABIO DA SILVA SOUZA, 

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO RÉU: DIVINO ALBERTO 

SANTOS FARIA Trata-se de Ação de Interdito Proibitório Cumulada com 

Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada por ISAURI RIBEIRO DA SILVA 

SOUZA E OUTROS em face de DIVINO ALBERTO DOS SANTOS FARIA, 

conhecido por “Beto da Rodoviária”, todos devidamente qualificados. 

Vieram-me os autos conclusos para recebimento da inicial. É o relatório. 

Decido. Em análise aos documentos juntados, verifica-se que os 

reclamantes alegam eventual ameaça de invasão em seu imóvel rural, 

ocasião em que relatou que foi adquirido o direito de posse de uma gleba 

de terras com área de 70 alqueires, com o nome de Fazenda Sítio Jardim 

do Éden. Assim, verificando o instrumento contratual juntado aos autos, 

constata-se que, apesar do valor atribuído à causa, o imóvel equivale 

aproximadamente R$ 70.000,00(setenta mil reais), uma vez que o valor 

combinado da venda foi de R$ 1.000,00 para cada alqueire. Sobre o 

assunto, vale destacar o art. 3º da Lei n. 9.099/95: “O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - AS 

CAUSAS CUJO VALOR NÃO EXCEDA A QUARENTA VEZES O SALÁRIO 

MÍNIMO; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo 

Civil; III - a ação de despejo para uso próprio; IV - AS AÇÕES 

POSSESSÓRIAS SOBRE BENS IMÓVEIS DE VALOR NÃO EXCEDENTE AO 

FIXADO NO INCISO I DESTE ARTIGO.” Nessa linha: “ENUNCIADO 39 do 

FONAJE – Em observância ao art. 2º da Lei n. 9.099/1995, o valor da 

causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. Desse 

modo, em razão do valor do imóvel, que deverá ser atribuído à causa, 

supera o montante de 40 (quarenta) salários mínimos, outro caminho não 

há senão extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da 

incompetência do Juizado Especial para processamento do feito. POSTO 

ISSO, nos termos do art. 52, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo com as baixas necessárias. 

P.R.I.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-75.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DIVINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CONFRESA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Número do 

Processo: 1000001-75.2018.8.11.0059 REQUERENTE: SEBASTIAO DIVINO 

DE MORAIS REQUERIDO: AGUAS DE CONFRESA S.A. Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2018, às 

15h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FABIANO NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000007-82.2018.8.11.0059 REQUERENTE: DAMIAO FABIANO NOGUEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Considerando a necessidade de 

comprovação do atual domicílio da parte autora nesta comarca, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua intimação, por 

intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, emendar a 

inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro descrito no 

comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de aluguel ou 

outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o reconhecimento 

de firma na declaração de residência juntada nos autos, sob pena de 

extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-67.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FABIANO NOGUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000008-67.2018.8.11.0059 REQUERENTE: DAMIAO FABIANO NOGUEIRA 

SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. DESPACHO Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15(quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui com o terceiro 

descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado contrato de 

aluguel ou outro documento comprobatório. Providencie-se, ainda, o 

reconhecimento de firma na declaração de residência juntada nos autos, 

sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-52.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA NOLETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO Número do Processo: 

1000009-52.2018.8.11.0059 REQUERENTE: DJALMA NOLETO DE 
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OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. DESPACHO 

Considerando a necessidade de comprovação do atual domicílio da parte 

autora nesta comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, 

determino a sua intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de comprovar o vínculo que possui 

com o terceiro descrito no comprovante de endereço, devendo ser juntado 

contrato de aluguel ou outro documento comprobatório. Providencie-se, 

ainda, o reconhecimento de firma na declaração de residência juntada nos 

autos, sob pena de extinção. Decorrido o lapso temporal acima, retornem 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000006-97.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS FELICIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DESPACHO INICIAL Número do 

Processo: 1000006-97.2018.8.11.0059 REQUERENTE: ANTONIO DIAS 

FELICIANO REQUERIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 02 de Abril de 2018, às 

12h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 15196 Nr: 1675-23.2009.811.0059

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALW Materias de Construção e Supermercado Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Indústria e Comercio de Madeiras 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187 -A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT

 DESPACHO

Considerando que no dia 13 de fevereiro de 2018 não haverá expediente, 

por ser feriado de carnaval, redesigno a audiência para o dia 27 de Março 

de 2018, às 13horas(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-15.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ABINER JOSE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VITOR NOBRES OAB - MT24164/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO INICIAL Número do 

Processo: 1000005-15.2018.8.11.0059 REQUERENTE: ABINER JOSE 

ARRUDA REQUERIDO: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO 

LTDA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO ABINER JOSÉ 

ARRUDA ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido 

Liminar em face de LOJA RICARDO ELETRO – CARLOS SARAIVA 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA E BANCO LOSANGO S/A, todos 

qualificados nos autos. Aduziu a parte autora, em síntese, que adquiriu um 

celular da Loja Saraiva (Ricardo Eletro), no valor de R$ 899,00, parcelado 

em doze vezes, sendo gerado um carnê em nome do Banco Losango para 

pagamento das parcelas devidas e, mesmo com o adimplemento integral 

do débito, seu nome foi inserido indevidamente no SPC pelo banco 

demandado. Entendendo presentes os requisitos, requereu a concessão 

de liminar para exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito. 

É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo 

probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como 

requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. No caso em tela, tenho que o 

pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido, diante da negativação do 

nome do autor mesmo tendo adimplido a dívida. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando ao Serviço de Proteção ao Crédito – 

SPC/SERASA, a exclusão do nome da Requerente dos seus bancos de 

dados, tão somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida, 

no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da 

parte Requerida para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou 

ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Por fim, 

designo audiência de conciliação para o dia 02 de Abril de 2018, às 

13horas (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Citem-se os 

requeridos e intime-se a parte autora. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70154 Nr: 3514-39.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE RODRIGUES DE SOUZA ME, JOSUE 

RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulciono os autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre 

a certidão do oficial de justiça ref:23

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53826 Nr: 3241-31.2014.811.0059

 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: Emival Gomes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Presidente da Câmara Municipal dos 

Veradores de Porto Alegre do Norte/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Simone Santos Rocha 

Faria - OAB:4.198-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta sentença, DENEGO A SEGURANÇA e 

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar ao pagamento de 

honorários em razão da previsão contida no artigo 25 da Lei 

12.016/2009.Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte(MT), 7 de 

fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56678 Nr: 1406-71.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNOR DE MORAES ALVES ME, Ednor de 

Moraes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gabriel Regis de 

Almeida - OAB:36.973

 Nestes autos que versam sobre execução de título extrajudicial, 

constata-se que houve penhora online nas contas do requerido, restando 

a diligência parcialmente frutífera.

Após, foram expedidos os respectivos alvarás relativos aos valores 

bloqueados.

Nesta senda, tem o exequente o prazo de 15 (quinze) dias para 

manifestar-se em prosseguimento relativamente ao débito remanescente.

Frise-se que eventual inércia implicará no arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 91752 Nr: 10252-09.2017.811.0059

 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 DE FATIMA FERREIRA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAM BORGES DE MORAES 

ROCHA - OAB:32842

 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, aplica-se o índice IPCA-15, incidido 

desde o vencimento de cada parcela.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, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação.ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Condeno o 

réu a pagar ao advogado 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.: 91787 Nr: 10266-90.2017.811.0059

 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: Domingos Campelo da Silva, vulgo "Campelo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT, Jodacy Gaspar Dantas - OAB:10993/MT

 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, aplica-se o índice IPCA-15, incidindo 

desde o vencimento de cada parcela.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, ainda 

que anteriores ao ajuizamento da ação.ISENTO a Autarquia Federal do 

pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores 

comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I 

do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.Condeno o 

réu a pagar ao advogado 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 97187 Nr: 1037-72.2018.811.0059

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS CEREZINI - OAB:26018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta senda, defiro o pedido inicial, com fulcro no artigo 149, inciso I, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, autorizando a entrada e 

permanência de adolescentes no evento denominado ‘CARNA PAN’, a ser 

realizado nos dias 09 a 12 de fevereiro de 2018, das 20h00min às 

04h00min, localizado na Avenida Brasil, s/nº, Setor de Esportes – 

Complexo Esportivo Gezil Araújo, nesta urbe.Via de consequência, julgo e 

declaro extinta a presente demanda, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.DEVERÁ A SECRETARIA JUDICIAL EXPEDIR 

OFÍCIO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE PORTO ALEGRE DO NORTE, 

PARA O FIM DE INFORMAR A OCORRÊNCIA DO EVENTO, BEM COMO 

REQUISITAR A FISCALIZAÇÃO DAQUELE ÓRGÃO NA 

FESTIVIDADE.Frise-se que deverá a organização garantir o respeito aos 

direitos dos adolescentes e atender aos seguintes termos:-É proibida a 

venda e o consumo de cigarro, bebida alcoólica ou similares por criança 

ou adolescente nas dependências do evento;-É proibida a reprodução de 

música ou apresentação que exalte a violência, a pornografia, ou faça 

apologia a produto nocivo à saúde;-É proibida a participação de crianças e 

adolescentes nas atividades que ofereçam como prêmios produtos 

inadequados ou proibidos.Sirva a presente decisão como Alvará de 

Autorização, devendo ser fixado na porta de entrada do evento, em lugar 

visível e de fácil leitura ao público.Expeça-se o necessário, constando as 

advertências acima. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações necessárias, independentemente de nova 

determinação.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63228 Nr: 666-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ‘Espólio de Nilvado Vieira Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT 14.176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emita 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para cumprimento do 

mandado na zona 5, como requerido pelo oficial de justiça na ref:85

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77345 Nr: 1302-11.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 Aqui se revela ação de execução de título executivo judicial, ajuizada por 

NELTON SCHWINGEL, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Citado o executado quedou-se inerte, conforme certidão contida na 

referência 17.

 É a síntese, do necessário. Decido.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte exequente devendo a 

Gestora Judiciária cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3º do 

Código de Processo Civil.

 Após determino a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, 

desde que comprovado o pagamento.

 Sendo cumprida a determinação supra, intime-se o exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Frise-se que a atualização monetária ocorrerá no momento da expedição 

da RPV.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81627 Nr: 3946-24.2017.811.0059

 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: VANIA GOMES DE ARAÚJO WAHALBRINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ribeiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aqui se revela ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

VANIA GOMES ARAÚJO em desfavor de DIEGO RIBEIRO SILVA.

 Fixo prazo de 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto à 

contestação apresentada.

 Ademais, têm as partes o prazo comum também de 15 dias para que 

possam apresentar pretensões quanto ao eventual interesse na produão 

de outras provas, sendo que, caso haja interesse na produção de prova 

técnica, poderão formular quesitos e indecar assistente récnico, sob o 

risco de preclusão.

No caso de se pretender produção de prova testemunhal, deverão 

oberser os termos do artigo 450 e seguintes do Código de Processo Civil, 

também sob o risco de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65272 Nr: 1419-36.2016.811.0059

 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: Luzia Santos Miranda Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA, Norton Mussalan 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta sentença, HOMOLOGO O 

RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA e JULGO EXTINTO O FEITO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do Código de Processo 

Civil.Deixo de condenar ao pagamento de honorários em razão da 

previsão contida no artigo 25 da Lei 12.016/2009.Não há remessa 

necessária.Preclusas as vias recursais, arquivem-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Porto Alegre do Norte(MT), 9 de 

fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66809 Nr: 2020-42.2016.811.0059

 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: Jose Ribamar da Costa Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camara Municipal de São José do Xingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, condenando o réu ao pagamento de todas as parcelas trabalhistas a 

título de adicional noturno e de tempo de serviço, retroagindo ao período 

de 5 anos, desde a citação.Cada parcela deverá ser atualizada com índice 

de correção monetária pelo IPCA-15.Os juros são devidos desde a 

citação, no percentual previsto na Lei 11.960/2009.Condeno o réu a pagar 

ao advogado do autor o montante equivalente a 10% da condenação a 

título de honorários sucumbenciais.Condeno o réu a pagar ao autor, a titulo 

de ressarcimento, o valor de qualquer despesa com esta demanda, que 

venha a ser demonstrada em sede de liquidaçãoPorto Alegre do Norte 

(MT), 9 de fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96777 Nr: 790-91.2018.811.0059

 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): LGSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARTINS DA 

SILVA NETO - OAB:17974

 Nestes autos, deflagrados pela representação do Ministério Público para 

apurar a prática de ato infracional, foi designada audiência em 

continuação para o dia 02 de março de 2018, sendo, na mesma 

oportunidade, determinada a expedição de Cartas Precatórias para 

inquirição de testemunhas localizadas em Comarca diversas.

Diante disso, a defesa do adolescente pugnou pela oitiva de Fernando 

Nascimento Diniz e Romilson Ferreira da Silva nesta Comarca, justificando 

tal pleito na hipossuficiência econômica dos genitores do infante em 

custear as despesas e deslocamento do advogado à Comarca de Água 

Boa/MT.

Nesta senda, impende elucidar a não obrigatoriedade da presença de 

algum advogado específico na solenidade a ser realizada pelo Juízo 

Deprecado, sendo ônus da defesa construir o modo como irá patrocinar a 

causa, considerando, inclusive, todas as dificuldades que vem com esse 

ônus. Outrossim, esclarece-se que o recambiamento de Fernando e 

Romilson ao presídio situado em Água Boa/MT se deu por diversas 

razões, tais como a superlotação enfrentada pela Cadeia Pública desta 

urbe e, mormente, pelo clamor social e a polêmica que envolveu o crime 

pelos quais estão sendo investigados.

Neste viés, além do vultuoso dispêndio com a promoção da escolta e 

encaminhamento das testemunhas à esta localidade, é de bom alvitre 

frisar que o encaminhamento deles àquela localidade, bem assim a 

determinação para que sejam perante àquele Juízo inquiridos, decorre da 

necessidade de salvaguardar a própria segurança de Fernando e 

Romilson.

Destarte, além de carecer de amparo legal, o pedido formulado mostra-se 

inadequado, pelas razões alhures expostas, razão pela qual indefiro o 
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pleito e determino à Secretaria Judicial que prossiga no cumprimento, com 

a máxima urgência, dos comandos outrora exarados, devendo, ainda, 

promover a inclusão do causídico do adolescente no cadastro processual 

eletrônico deste feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20133 Nr: 797-30.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antonio da silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 797-30.2011.811.0059 (Código: 20133)

Compulsando o caderno processual, constata-se que não foi apresentado 

recurso à sentença proferida nestes autos, tendo a Secretaria Judicial 

certificado o trânsito em julgado.

Instada a se manifestar, a parte requereu a intimação do requerido para 

apresentação de diversos documentos, aduzindo serem estes 

indispensáveis para a liquidação da sentença.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado às folhas não merece acolhida, porquanto a parte 

requerente poderá ter acesso aos documentos pugnados, não sendo 

devida a intimação da autarquia para que os apresente, haja vista ser 

incumbência da autora tal diligência.

Nesta senda, tem a requerente o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação do pedido de cumprimento de sentença, nos termos 

estabelecidos no artigo 534 do Código de Processo Civil.

Decorrido sem manifestação o prazo supra, certifique-se e arquive-se os 

autos, independente de nova conclusão.

Porto Alegre do Norte, 05 de fevereiro de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 20187 Nr: 851-93.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Marinho de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, verificada a carência da ação por falta de interesse de 

agir, nos termos do artigo 485, VI, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Condeno a requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo no patamar de 10% sobre o valor da causa, restando, contudo, 

suspensa sua exigibilidade, ante a gratuidade judiciária 

concedida.Finalmente, esclareço que acaso haja benefício implantado em 

favor da requerente por força de decisão judicial exarada neste feito, este 

deverá ser imediatamente cancelado pelo requerido.Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção 

das formalidades e anotações de praxe.P.R.I.C.Porto Alegre do Norte, 06 

de fevereiro de 2018.Marcos André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 70702 Nr: 3795-92.2016.811.0059

 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: Aldo Souza da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Intermedium S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:GO 40.823, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Sendo assim, JULGO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS 

CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil para cassar a 

liminar deferida e possibilitar ao réu o prosseguimento da cobrança da 

dívidaCondeno a parte autora a pagar ao a réu o montante relativo a 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa.Condeno a parte autora 

pagar à parte ré 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), 9 de fevereiro de 2018.Marcos 

André da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81627 Nr: 3946-24.2017.811.0059

 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: VANIA GOMES DE ARAÚJO WAHALBRINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Ribeiro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANATAN FERREIRA JORGE - 

OAB:18699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - 

OAB:19.338/A - MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que no prazo de 15 

dias apresentem as pretensões quanto ao eventual interesse na produção 

de provas, sendo que, caso haja interesse na produção de prova técnica, 

poderão formular quesitos e indecar assistente récnico, sob o risco de 

preclusão, devendo a parte autora se manifestar, no mesmo prazo, quanto 

à contestação apresentada.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50212 Nr: 184-05.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose da Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Ante o teor da petição retro, abra-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93356 Nr: 11194-41.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Leandro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar MANOEL LEANDRO DOS SANTOS nas 

sanções artigo 129, §9º, e artigo 147, na forma do artigo 70, todos do 

Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/06.Fulcrado no princípio 

da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código 

Penal, passo à dosimetria da reprimenda:1-LESÃO CORPORAL:Na primeira 

fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, visto que o acusado não 

agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os 

antecedentes, tem-se que o réu é primário (consulta ao sistema Apolo). A 

conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para 

valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime 

punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima 

demonstra-se neutro, segundo o Informativo nº 532, do Superior Tribunal 

de Justiça, “o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é 

circunstância judicial neutra e não implica o aumento da sanção”.Dessa 
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maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais são 

favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção, no mínimo legal.Na segunda fase, verifica-se que a presença da 

agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, uma vez que a vítima 

estava grávida no dia dos fatos. Destarte, reconhecida a agravante 

majoro a reprimenda em um mês, tornando-a provisoriamente em 04 

(quatro) meses de detenção.Na terceira fase, diante da ausência de 

causas de aumento ou diminuição, TORNO A REPRIMENDA, 

DEFINITIVAMENTE, EM 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO.(..), TORNO A 

REPRIMENDA, DEFINITIVAMENTE, 01 (UM) MÊS E 15 (QUINZE) DIAS 

DETENÇÃO.EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, DO CP), 

EXASPERO A MAIOR PENA (04 MESES) EM 1/6, TORNO-A, 

DEFINITIVAMENTE, EM 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE 

DETENÇÃO.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56595 Nr: 1360-82.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Teles Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Trata-se de ação penal instaurada para apurar as práticas dos crimes 

previstos nos artigos 157, §2°, inc. I e II, por 05 vezes, art. 157, §2°, inc. I, 

por 02 vezes, ambos do CPB, todos c/c o art. 71 do Código Penal e art. 

244-B, caput, da Lei 8069/1990. Termo de exibição e apreensão acostado 

à fl. 109. Laudo de exame pericial balística forense anexado às fls. 

111/114.Após regular trâmite processual, foi prolatada sentença julgando 

parcialmente procedente a exordial acusatória, porém não se decidiu 

sobre a destinação do armamento apreendido (fls. 368/379). Certificado o 

trânsito em julgado (fl. 391).É o breve relato.Decido. Dispõe o artigo 25 da 

Lei 10.826/03 que: “Art. 25. As armas de fogo apreendidas, após a 

elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais 

interessarem à persecução penal serão encaminhadas pelo juiz 

competente ao Comando do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública 

ou às Forças Armadas, na forma do regulamento desta Lei.” O art. 1º, da 

Resolução 134/2011-CNJ, estabelece que "as armas de fogo e munições 

apreendidas nos autos submetidos ao Poder Judiciário deverão ser 

encaminhadas ao Comando do Exército, para destruição ou doação, nos 

termos previstos no art. 25 da Lei nº 10.826, de 2003, após a elaboração 

do respectivo laudo pericial, intimação das partes sobre o seu resultado e 

eventual notificação do proprietário de boa-fé para manifestação quanto 

ao interesse na restituição." Desse forma, tendo em vista o disposto na 

legislação supra, bem como considerando o teor do ofício circular n° 

01/2018/GAB/J-Aux, determino o perdimento do armamento apreendido e 

encaminhamento ao Comando do Exército para destruição ou doação aos 

órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do artigo 

25, do Estatuto do Desarmamento.Providencie-se o Gestor Geral o 

necessário para o encaminhamento das armas e munições apreendidas 

no presente feito para que sejam destinadas ao exército.Ciência ao 

MPE.Após, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66097 Nr: 1762-32.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICARO ARAÚJO ROLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 

2018, às 16h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Expeça-se 

mandado de intimação as testemunhas Brunielli de Jesus dos Santos e 

Renan Roger Moura (Ref. 61). Oficie-se requisitando o IPC Tony Alves 

Ferreira.

Após, considerando o retorno da Carta Precatória de Ref. 63, abra-se 

vista ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 95664 Nr: 114-46.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosemberg Glória de Sousa, vulgo "Berg"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar ROSEMBERG GLÓRIA DE SOUSA nas 

sanções do artigo 129, §2º, inciso IV, c/c §10º, do Código 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.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96365 Nr: 539-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welber Martins Ferreira, alcunha "Reri", El - 

Hazi Martins Pinheiro, Welbany Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EL - HAZI MARTINS PINHEIRO, Cpf: 

98464540159, Rg: 2850715, Filiação: Zilda Ferreira Martins Pinheiro e 

Cícero Martins Pinheiro, data de nascimento: 29/10/1983, brasileiro(a), 

natural de Brejinho de Nazaré-TO, Telefone 66 98459-9299 e atualmente 

em local incerto e não sabido WELBANY FERREIRA MARTINS, Cpf: 

03432370164, Rg: 5334201, Filiação: Cicero Martins Pinheiro e Zilda 

Ferreira Martins Pinheiro, data de nascimento: 08/08/1988, brasileiro(a), 

natural de Peixoto de Azevedo-MT, casado(a), pintor, Telefone 

66-8452-9992. 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: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 15 de 

janeiro de 2018, em horário não determinado, sabendo-se que teria 

ocorrido durante a madrugada, na via pública situada na Rua Santo 

Afonso, nas proximidades do estabelecimento comercial “Espetus 2000”, 

município de Confresa, os denunciados WELBER MARTINS FERREIRA, 

EL-HAZI MARTINS PINHEIRO e WELBANY FERREIRA MARTINS, cientes da 

ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, agindo em coautoria, 

caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o 

mesmo fim comum, com animus necandi (vontade de matar), impelidos por 

motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar 

LUIZ PEREIRA DA SILVA, que somente não foi a óbito, por circunstâncias 

alheias às suas vontades. Dessume-se do apuratório que, por ocasião 

dos fatos, LUIZ PEREIRA DA SILVA estava consumindo bebidas alcoólicas 

em um bar localizado na Rua Santo Afonso, nas proximidades do pátio do 

“Auto Posto Tigrão”, quando, em dado momento, se levantou para ir até o 

banheiro e passou por entre as mesas de outros clientes do 

estabelecimento, o que fez com que o denunciado EL-HAZI MARTINS 

PINHEIRO ficasse incomodado. Ato contínuo, a vítima e EL-HAZI iniciaram 

discussão, tendo este denunciado se dirigido até o seu veículo e começou 

a procurar por algo, momento em LUIZ retornou para a mesa onde estava 

acomodado, contudo os denunciados EL-HAZI e WELBER MARTINS 

FERREIRA permaneceram apontando para a mesa em que se encontrava o 

ofendido. Após, EL-HAZI se levantou e foi até a mesa em que estava a 

vítima e novamente discutiram, tendo WELBER se aproximado também, 
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ocasião em que WELBANY FERREIRA MARTINS chegou ao bar em 01 

(uma) motocicleta e foi ao encontro dos outros 02 (dois) denunciados. 

Consta dos autos que os 03 (três) increpados passaram a agredir 

fisicamente a vítima com socos e, por fim, foi desferido 01 (um) golpe de 

faca na região lombar em desfavor do ofendido LUIZ PEREIRA, o qual 

tentou correr no intuito de se afastar dos agressores. Os implicados, após 

a prática delituosa, evadiram-se do local. A vítima, por sua vez, foi 

socorrida e encaminhada à rede pública de saúde, onde recebeu 

assistência médica, o que evitou que sobreviesse mal maior. Não obstante 

tenha sido decretada a prisão preventiva dos 03 (três) denunciados no 

auto de prisão em flagrante registrado sob o Código Apolo n.º 95917, até o 

presente momento, somente WELBER encontra-se custodiado, ao passo 

que os implicados EL-HAZI e WELBANY foragiram e atualmente se 

encontram em local incerto e não sabido. O delito foi praticado por motivo 

fútil, uma vez que o denunciado EL-HAZI se sentiu incomodado com a 

presença da vítima no bar, enquanto que os outros 02 (dois) increpados 

também tentaram matar o ofendido, no intuito de auxiliarem o irmão 

agressor. Ademais, foi utilizado recurso que dificultou a defesa do 

ofendido, uma vez que, no momento das agressões, os denunciados 

estavam em número superior (03 contra 01), bem como pelo fato de 

portarem arma branca. A materialidade do delito e os indícios de autoria 

delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 

do IP), Boletim de Ocorrência, (f. 03-05 do IP), pelos depoimentos das 

testemunhas e pelas declarações da vítima, (f. 09/10, 11/12, 13/14, 15/16, 

17/18 e 22/23 do IP), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, (f. 30-32 do 

IP), e pelo Relatório de Investigação Policial nº 05/2018, (f. 06 do IP). Face 

ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de 

WELBER MARTINS FERREIRA, EL-HAZI MARTINS PINHEIRO e WELBANY 

FERREIRA MARTINS, como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 

art. 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, 

requerendo que sejam os imputados citados para oferecerem resposta à 

acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, adotando-se o rito 

inerente à competência do Tribunal do Júri, previsto no art. 406 e 

seguintes do Código de Processo Penal, até final condenação.

Despacho: Nestes autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face 

de WELBER MARTINS FERREIRA, EL-HAZI MARTINS PINHEIRO e 

WELBANY FERREIRA MARTINS, já qualificados na peça acusatória, 

imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e 

IV combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, com as 

implicações da Lei nº. 8.072/90. Não se apresenta nenhuma causa para 

rejeição liminar desta ação penal e, por isso, com fundamento no artigo 

396 do Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCA OFERTADA.Em 

análise a inicial de acusação, se verifica a informação de que o acusado 

Welber Martins Ferreira se encontra recolhido na Cadeia Pública desta 

Comarca. Assim, determino a citação do aludido acusado para 

oferecimento de resposta à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, intimando-o, na mesma oportunidade, de que, se ele não se 

manifestar no prazo estabelecido por meio de advogado, este Juízo 

nomeará defensor para fazê-lo.Em tempo, consta dos autos que os 

demais acusados, se encontram em local incerto e não sabido. Assim, 

determino a citação por meio de edital dos acusados El-Hazi Martins 

Pinheiro e Welbany Ferreira Martins.Por fim, considerando a determinação 

contida no parágrafo anterior, determino o desmembramento do feito, com 

consequente remessa dos autos ao Distribuidor para que proceda com a 

redistribuição da respectiva ação penal.Após, nova conclusão.

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, Alexsandro Carvalho, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 15 de fevereiro de 2018

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94354 Nr: 11770-34.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Batista Ribeiro, alcunha "farinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos a fim de intimar a defesa do acusado Alex Batista Ribeiro, alcunha 

"farinha", na pessoa de sua advogada, Dra. Talita Santana Costa - 

OAB/MT 19324/B, para manifestar-se quanto à não localização e não 

intimação da testemunha Artenio Massoco pelo Oficial de Justiça, 

conforme certidão de ref. 36 (fls. 238-240).

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30934 Nr: 1532-13.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Jahnel Rocha, Felipe da Rosa, 

Gabriel Victor dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Allan Carlos Schimidt - OAB:21.958/MT, LUIS 

AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17798

 Vistos.FELIPE DA ROSA e GABRIEL VICTOR DOS SANTOS HUGO 

JAHNEL ROCHA, já qualificado nos autos, foram denunciados pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL como incursos nas penas do art.244-B, 

caput, da lei n. 8.069/90, e do art.157, §2°, I e II, do Código Penal, em 

concurso material (art.69, do CP).Denúncia foi recebida, e na mesma 

oportunidade determinada a citação dos denunciados para responder a 

acusação, nos termos do artigo 396-A, do CPP. Na ocasião, foi concedida 

liberdade provisória mediante pagamento de fiança aos denunciados 

(Ref.4).Antecedentes criminais (Ref.25/26/27).Interposição de recurso em 

sentido estrito pelo Parquet, pugnando pela reforma da decisão que 

revogou a prisão preventiva dos acusados (Ref.33).Apresentação de 

resposta à acusação, através de advogado constituído, pleiteando a 

absolvição sumária dos acusados sob a tese de ausência de participação 

dos acusados nos crimes narrados em denúncia.À vista da tese 

defensiva, verifico que está não vem munida de elementos aptos a 

ensejarem a absolvição sumária dos denunciados, isto porque não restou 

evidenciada a existência manifesta de possível causas excludentes, seja 

de ilicitude do fato ou mesmo excludente de culpabilidade dos agentes. [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40123 Nr: 259-28.2018.811.0019

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Aparecida Martins Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 259-28.2018.811.0019

Código nº 40123

Vara Única

Vistos.

Cuida-se de MEDIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO 

E/OU DE SUSTAÇÃO DE SEUS EFEITOS promovida por SANDRA 

APARECIDA MARTINS ANDRADE em face da PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Sem delongas, verifico ser hipótese de emenda da petição inicial. Isso 

porque, a presente ação fora intentada em face da Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso, órgão despersonalizado, vinculado à 

Administração Direta Estadual, sem capacidade para figurar no polo 

passivo da presente demanda.

A regra no ordenamento processual brasileiro é que a capacidade de ser 

parte decorre da existência de personalidade civil. Assim, não sendo a 

Procuradoria Geral do Estado entidade com personalidade jurídica própria, 

mostra-se desacertada a sua inclusão no polo passivo da lide, 

notadamente por faltar-lhe capacidade de ser parte.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, 
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DETERMINO a intimação da parte autora para que emende à inicial 

adequando o polo passivo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Porto dos Gaúchos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26463 Nr: 1042-25.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Luiz Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 ANTE O EXPOSTO, forte nos fundamentos alhures, REVOGO a 

suspensão condicional do processo, concedida anteriormente a WILSON 

LUIZ ALVES, com fulcro nos §3° e 4°, do art.89, da Lei 8.099/90.Por fim, 

determino o imediato prosseguimento do feito e, desde já, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2018, às 

15h40min, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público na exordial acusatória e pela defesa da peça preliminar, bem como 

a vítima e a ré para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório da ré, tudo 

de acordo com a sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, mais 

precisamente no seu artigo 400 do CPP.Façam-se as intimações 

necessárias, expedindo-se carta precatória para inquirição das 

tes temunhas que,  po r  ven tu ra ,  res idem em ou t ras 

comarcas.Intimem-se.Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos/MT, 09 de 

fevereiro de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28079 Nr: 307-55.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Custódio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieonardo Rodrigues Caldas - 

OAB:113.756, TAMARA SOARES DE SOUSZA - OAB:24.002-0

 INTIMO o requerente na pessoa de seu advogado para querendo 

impugnar a contestação no prazo legal. /git/.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 39453 Nr: 3219-88.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED – SANTOS – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Lima do Prado - OAB:4757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO o requerente na pessoa de seu advogado para 

querendo impugnar a contestação no prazo legal. /git/.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40013 Nr: 230-75.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Calgaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o representante da parte exequente, para providenciar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21229 Nr: 272-03.2013.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmen Lima Duarte, João Tonholo, Ricardo 

José Mano, Eleno dos Santos, Maricone Luiz Zanovello, Pedro de Carvalho 

Neto, João Manoel Cavalieri, Hélio Rezer, Audiere Duarte do Nascimento, 

Vanderlei Antonio de Abreu, Dirceu Fülber, Orlando Sanches Júnior, 

Andréia Silva Caldas, Oscar de Almeida Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDWIN DE ALMEIDA COSTA - 

OAB:14621, Fabio Henrique Alves - OAB:, Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT, Nilton Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT, Patrícia 

Quessada Milan - OAB:7131/MT, Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 135. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 

punitiva estatal, para:a) CONDENAR Carmem Lima Duarte, João Tonholo e 

Andreia Silva Caldas, qualificados nos autos, pela prática do crime 

previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67;b) CONDENAR Carmem 

Lima Duarte, João Tonholo, Ricardo José Mano, Eleno dos Santos, Hélio 

Rezer, Pedro de Carvalho Neto, Dirceu Fülber, Maricone Luiz Zanovelo, 

João Manoel Cavalieri, Oscar de Almeida Costa, e Audiere Duarte do 

Nascimento, qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 

1º, inciso IV, do Decreto-Lei 201/67;c) ABSOLVER Vanderlei Antônio de 

Abreu, qualificado nos autos, da imputação dos crimes previstos no art. 

1º, incisos I e IV, do Decreto-Lei 201/67, com fundamento no art. 386, V, 

do Código de Processo Penal; d) ABSOLVER Orlando Sanches Júnior, 

qualificado nos autos, da imputação do crime previsto no art. 1º, inciso IV, 

do Decreto-Lei 201/67, com fundamento no art. 386, V, do Código de 

Processo Penal; e) ABSOLVER Carmem Lima Duarte e Andreia Silva 

Caldas, da imputação do crime previsto no art. 299 do Código Penal, com 

fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24053 Nr: 155-41.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romão Gladki Petrenko

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:103709/MG

 Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 116, recebo o recurso de apelação 

interposto pela defesa.

 Dessa forma, nos termos do que dispõe o artigo 600 do Código de 

Processo Penal, intime-se o Ministério Público para contra-arrazoar o 

recurso, no prazo legal.

 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 Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27043 Nr: 1246-69.2015.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Figueiredo Sanches, Karolinne de 

Matos Teodoro
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Diniz - 

OAB:16.355/MT, Aristides José Botelho de Oliveira - OAB:3.911, 

Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930, PAULINHO PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:18874/O

 Vistos.

À vista do não comparecimento do réu à audiência para interrogatório, 

mesmo restando o mesmo devidamente intimado, DECRETO sua revelia, 

nos termos do art. 367 do CPP.

Dou por encerrada a instrução processual e determino a intimação do 

Ministério Público e da defesa para apresentação dos memoriais finais 

escritos.

Ciência ao MPE.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29411 Nr: 730-15.2016.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Bento Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 730-15.2016.811.0019

Código n° 29411

Vara única

DECISÃO

Vistos.

À vista de tudo que consta dos autos, verifico que a parte Executada já 

fora devidamente intimada acerca do cumprimento de sentença (Ref.67).

 Ademais, embora a determinação retro (Ref.74) tenha seguido rito 

diverso, verifico que em nada trouxe prejuízo às partes, motivo pelo qual 

acolho a pretensão autoral e dou prosseguimento ao feito, sob o rito do 

art.523, do CPC.

DEFIRO a penhora online e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, 

deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no Gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte Executada deverá ser 

intimada por meio de advogado, ou, na falta deste pessoalmente, para fim 

de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, do Código de Processo 

Civil.

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 37850 Nr: 2455-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Zanovello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Tibagi Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, em decorrência da inexistência da 

contradição apontada, de molde que mantenho o decisum outrora 

proferido em seus exatos termos, o que faço com arrimo no art. 1.022 e 

ss. do Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Porto dos 

Gaúchos, 09 de fevereiro de 2018.RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24442 Nr: 284-46.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeir Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Intimo a defesa para se manifestar quanto ao cálculo de ref.308, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27942 Nr: 243-45.2016.811.0019

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Ferreira de Lima representada por Jocélia 

Monteiro de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA PORTO DA SILVA 

IGNÁCIO - OAB:18939

 Intimo o advogado do requerido acerca da decisão de ref.62.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 30135 Nr: 1108-68.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nei Roque Pontes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Intimo a defesa para manifestar quanto ao cálculo de pena de ref.95, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27143 Nr: 1281-29.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 Considerando o resultado infrutífero do RENAJUD, intimo o exequente, 

para que, no prazo legal, manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27142 Nr: 1280-44.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 
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do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Sueli da Silva, Maria Sueli da Silva Braun

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 Considerando o resultado negativo do sistema RENAJUD, intimo o 

exequente para manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27122 Nr: 1272-67.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nerinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o resultado do sistema RENAJUD, intimo o exequente para 

indicar o endereço dos veículos a fim de expedir os mandado de penhora, 

dentro do prazo legal.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-75.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SAS SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO BRASIL 

(REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2018, 

às 14:00 horas(MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-75.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

AURINO SANTANA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SAS SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO BRASIL 

(REQUERIDO)

BANCO ORIGINAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

MARCELO LALONI TRINDADE OAB - SP0086908A (ADVOGADO)

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação designada para o dia 12/03/2018, 

às 14:00 horas(MT).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37464 Nr: 1363-37.2013.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Renilva de Sousa Cruz, LLPS, LMRPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanio Pereira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.° 37464

 Vistos em correição, etc.

Considerando o endereço apresentado às fls. 77, intime-se a requerente 

para impugnar a contestação de fls. 37/41, no prazo legal.

Findo o prazo, com ou sem manifestação, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que desejam produzir, justificando-as e/ou, se 

são pelo julgamento antecipado de lide, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 08/02/2018.

Janaina Cristina de Almeida

Juíza substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20956 Nr: 1860-56.2010.811.0017

 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: Osvaldo de Lima Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora através de seu advogado Dr. Luis Henrique 

Lopes sobre o inteiro teor do despacho a seguir, bem como do laudo 

pericial de fls. 81/82, no prazo legal. ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIAGABINETE DA 2.ª 

VARAVistos em correição.Intimem-se as partes para, querendo, 

manifestar-se sobre o laudo pericial (fls. 81/82), no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, iniciando-se pela parte autora.Lembrando que a intimação da 

Autarquia requerida (INSS) se faz mediante remessa dos autos, nos 

termos do artigo 183, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos.Cumpra-se.Intimem-se.Às 

providências.São Félix do Araguaia/MT, 01/02/2018.Janaína Cristina de 

Almeida Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14697 Nr: 1511-58.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Faustino Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Kênia 

Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

 Decisão.

 Vistos em correição.

 Tendo em vista a manifestação de fl. 131 do médico designado para a 

realização da perícia.

 Considerando que não há notícia nos autos de que a perícia tenha sido 

efetivamente realizada. Considerando, ainda, o lapso temporal transcorrido 

desde a data designada para tal fim.

 Intime-se a parte autora para informar se foi submetida a exame médico 

pericial designado para o dia 07/03/2017.

 Sem prejuízo, oficie-se ao Secretário de Saúde do Município de São Félix 

do Araguaia/MT, a fim de providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

juntada aos autos do laudo pericial referente a perícia realizada no dia 

07/03/2017 às 15:00 hs, no PSF II, Centro, no paciente José Faustino 

Teixeira, pelo médico Dr. Márcio Duarte. Ou, se for o caso, para que 

informe no mesmo prazo que o exame médico pericial não foi realizado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimem-se.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 08 de fevereiro de 2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37310 Nr: 1217-93.2013.811.0017

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Roberto Vilela Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Guimarães Lino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Takatsuka - 

OAB:43638/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que, no prazo de 120(cento e vinte dias), 

promova a juntada da certificação da planta e memorial descriditivo junto 

ao Incra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15216 Nr: 76-15.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gomes Gontijo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elber José Duarte Portugal, Maria Nilza 

Fonseca Portugal, Frederico Fonseca Portugal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glória Ribeiro Dias São José - 

OAB:20220/O, Milton de Oliveira Souza - OAB:OAB/GO n° 38052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Vistos em correição, etc.

1. Na forma do artigo 523, do CPC, 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.

2. Transcorrido o prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos 

termos do art. 525, do CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

3. Fica a parte Executada advertida que, não ocorrendo o pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa e de honorários de advogado 

de dez por cento.

4. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

São Félix do Araguaia – MT, 15 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35299 Nr: 1382-77.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Autos ID N.º 35299

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 25/07/2018, às 

15h20min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36988 Nr: 894-88.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 Autos ID N.º 36988

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 12/09/2018, às 

16h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37579 Nr: 1471-66.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Carneiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Miranda de 

Sousa - OAB:

 Autos ID N.º 37579

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 11/09/2018, às 

17h30min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 09 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 20116 Nr: 1014-39.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gaplan Administradora de Bens Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Edvan Coelho Soares, Zulenir 

NicacioPinheiro, Edvan Coelho Soares Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião José Romagnolo - 

OAB:70.711/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora através de seu advogado Dr. Sebatião José 

Romagnolo para nos termos do despacho a seguir, efetuar o preparo da 

Carta Precatória expedida para citação do representante do espólio Edvan 

Coelho Soares Júnior, junto a Comarca de Manaus/AM. Ou requerer 

maiores informações junto a esta Comarca. Código N.º 20116Vistos. 
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Defiro o requerido às fls. 81, devendo o Senhor Gestor proceder com o 

necessário.Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providencias. São Félix do Araguaia – MT, 03 de maio de 2017.Ivan Lúcio 

AmaranteJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41028 Nr: 1567-47.2014.811.0017

 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: Elazi Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial e, por consequência extingo o processo com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, revogando a 

liminar dantes deferida. CONDENO o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

causa, atento a condição suspensiva de exigibilidade disposta no artigo 

98, parágrafo 3.º, do Código de Processo Civil, eis que beneficiário da 

ass is tênc ia  jud ic iár ia  gra tu i ta .  Pub l ique-se .  Reg is t re -se . 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.São Félix do Araguaia/MT, 16/01/2018.Janaína Cristina de 

AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17381 Nr: 309-75.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Antonio Penasso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Código 17381

Decisão

Vistos em correição.

NOMEIO o engenheiro florestal Sr. André Luiz Menói (CONFEA/CREA – 

260939451-9), para realizar a perícia necessária, independentemente de 

compromisso, podendo ser encontrado na Av. Severiano Neves, n.º 344, 

Centro, São Félix do Araguaia/MT, no estabelecimento denominado 

“Geoplan”.

 INTIME-SE o perito da nomeação, advertindo-o que a proposta de 

honorários deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 465, §2.º, do CPC.

Para o desempenho do encargo, os honorários correrão por conta de 

quem requereu a perícia, no caso, a parte requerida.

 Assim, com a vinda aos autos da proposta de honorários, intime-se a 

parte requerida, para que se manifeste em 05 (cinco) dias, consoante 

artigo 465, §3.º, do CPC.

 O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 30 (trinta) dias, cujo inicio ficará por conta das 

providencias retro, ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os 

prazos consignados. Ressalvo que poderá o perito pedir prorrogação 

desse prazo, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial.

 O perito deve ser advertido para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados (fls. 122/123) e no prazo assinalado.

 O Perito deverá, ainda, informar a este Juízo e as Partes, com 

antecedência, a data e o local de realização da perícia (art. 474, do NCPC).

Quanto ao laudo pericial a ser encartado nos autos deverão se pronunciar 

as partes no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, considerando que se 

trata de processo físico.

 Por fim, deixo de intimar as partes para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico, uma vez que já se manifestaram nos 

autos a esse respeito às fls. 122/123 e 128.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia/MT, 09/02/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37285 Nr: 1187-58.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Luzirene Pereira da Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 37285

Vistos em correição, etc.

Ante a informação de fls. 90, bem como a ausência do endereço 

informado às fls. 89 pelo exequente, determino sua intimação para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresente o endereço da executada e requeira o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de fevereiro de 2018.

 JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133948 Nr: 773-55.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alaor Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos ID N.º ___________

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 05/07/2018, às 

15h30min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 14 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134396 Nr: 1059-33.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Dias Dantas, Ediney Carvalho de Araujo, 

Silvio Ramos Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 Autos ID N.º ___________

Vistos em correição, etc.

Processo em ordem.
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Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 18/09/2018, às 

14h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor realizar as 

intimações que se fizerem necessárias.

 Intimem-se.

 Ciência ao MPE e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 14 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18637 Nr: 1119-50.2009.811.0017

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luís Milhomem, Graciano Fernando Carrillo Voros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6.456-A

 Autos Cód. nº 18637

Vistos em correição.

 Trata-se de Ação de Impugnação ao Valor da Causa proposta por LUIS 

MILHOMEM E GRACIANO FERNANDO CARRILLO VOROS, em face de 

HENRIQUE DE OLIVEIRA referente aos autos de cód. n° 17258 (Ação de 

Interdito Proibitório).

Alega o autor que o valor da causa atribuído na ação principal encontra-se 

incorreto, pois se o autor alega que possui 4.000 há o valor da causa 

deveria corresponder ao valor da respectiva área.

 Fundamenta que o valor por há é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), conforme escritura pública de compra e venda. Portanto o valor da 

causa seria de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

 Às fls. 12/13 manifestou-se o impugnado, sustentado estar correto o 

valor dado a causa, uma vez que a ação de interdito proibitório tem 

conteúdo mandamental, que tem por objeto obrigação de não fazer.

Em contínuo, o d. magistrado determinou que o autor, ora impugnado, 

comprovasse o valor venal do imóvel (fl. 14). Porém, o mesmo manteve 

silente (fl. 15).

Essa magistrada foi designada para jurisdicionar nesta Comarca a partir 

de 08/01/2018, vindo os autos conclusos para deliberação.

 É o relatório.

 Fundamento. Decido.

Luis Milhomem e Graciano Fernando, parte requerida na ação principal 

(Interdito Proibitório), opôs o presente incidente impugnando o valor 

atribuído à causa pelo autor, ora impugnado, sustentando que o correto 

seria R$ 1.000.000,00 (um milhão), pois o imóvel em litígio possui 4.000 há, 

e o valor do hectare é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

 Intimado para comprovar o valor venal, o impugnado manteve-se inerte 

(fls. 14/15). A mesma determinação foi dada na Ação de Interdito 

Proibitório (código 17258 – fl. 149), no entanto, não foi atendida pelo autor 

(impugnado), que limitou-se a alegar que a impugnação estava prejudicada 

pelo decurso do tempo, não sendo mais possível alterar o valor da causa, 

pois alterado o valor venal do imóvel.

Pois bem. A Ação de Interdito Proibitório foi ajuizada em 18/02/2009, de 

modo que, quanto ao valor da causa, aplicam-se as disposições do Código 

de Processo Civil de 1973, vigente à época.

É cediço que o valor da causa deve corresponder à expressão econômica 

da lide ou ao proveito econômico almejado pela parte autora.

 Tratando-se de Ação de Interdito Proibitório são aplicadas as regras 

referentes às ações possessórias (art. 933 do CPC/1973 – art. 568 do 

CPC/2015), de modo que o valor da causa corresponde ao valor do imóvel 

cuja posse pugna pela proteção.

 Com isso, no que concerne ao valor da causa nas ações possessórias, 

incluindo o interdito proibitório, ao tempo do ajuizamento da ação principal 

aplicava-se a regra do artigo 259, VII, do CPC/1973, que estabelecia para 

tanto “a estimativa oficial para lançamento do imposto”.

 Embora não existisse uma previsão legal específica para o valor da causa 

nas ações possessórias, consolidou-se o entendimento de que nessas 

hipóteses deveria ser observado o artigo 259, VII, do CPC/1973.

 O Superior Tribunal de Justiça reconhecia como valor adequado às ações 

possessórias, mesmo quando o pedido realizado na ação não retratasse 

proveito econômico direto, o correspondente ao valor do imóvel que alega 

risco de sofrer turbação ou esbulho. Nesse sentido: RE n.º 490.089-RS, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09/06/2003; Agravo Regimental no Agravo n.º 

778.771-PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 19/10/2006.

Em que pese a valorização do imóvel com o decurso do tempo, ao 

contrário do alegado pelo autor (impugnado), a impugnação ao valor da 

causa não está prejudicada.

 Ora, cabia ao autor atribuir como valor da causa, o valor do imóvel à 

época da propositura da ação, independentemente de posteriormente ter 

sofrido valorização. Para tanto, deveria observar o valor venal da área a 

qual pleiteava a proteção possessória. Todavia, sem qualquer critério, deu 

à causa o valor de míseros R$ 100,00 (cem reais).

 Observa-se que, ao manifestar-se neste incidente, o impugnado não se 

insurgiu com relação ao valor do hectare da área em litígio conferido pela 

parte impugnante com base na matrícula do imóvel atualizada em 

16/06/2009, qual seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Do mesmo 

modo, não impugnou valor dado à causa no importe de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais).

 E mais. Quando intimado para comprovar o valor venal do imóvel descrito 

na inicial, permaneceu inerte.

 Tendo em vista que o valor atribuído à causa é matéria de ordem pública, 

pode ser revisto a qualquer tempo enquanto tramitar a ação, inclusive ex 

officio (Precedentes do STJ).

Dessa forma, requerendo o autor dos autos principais a proteção 

possessória que, em tese, estaria a sofrer risco de turbação ou esbulho, 

mister se faz que o valor dado à causa seja compatível com o valor da 

área do imóvel objeto da ação, que ele próprio afirmou ser de 

aproximadamente 4.000 há (quatro mil hectares).

 Assim, como o impugnado não divergiu quanto à valoração do hectare em 

R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e possuindo o imóvel rural objeto 

da Ação de Interdito Proibitório uma área de 4.000 hectares, é plausível e 

coerente que o valor da causa deva corresponder a quantia de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais).

 Desse modo, razão assiste a pretensão da parte impugnante, devendo o 

valor da causa ser corrigido nos autos principais (código 17258).

Dispositivo

 Isso posto, ACOLHO a presente impugnação para, então, determinar que 

o valor da causa principal deva corresponder ao valor do imóvel objeto da 

ação possessória, corrigindo-o para o importe de R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais). Por conseguinte, extingo o feito com exame do mérito, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

 CONDENO a parte Impugnada ao pagamento das despesas processuais 

assumidas pela parte impugnante.

 Sem honorários advocatícios, pois está pacificado o entendimento de que 

não há verba honorária em incidentes do processo (TJ-DF - Processo: AGI 

20140020132510 Relator(a): SILVA LEMOS, Julgamento:01/10/2014).

 INTIME-SE a Impugnada para corrigir o valor da causa, recolhendo o 

complemento das custas respectivas nos autos de cód. 17258 (Ação de 

Interdito Proibitório), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, nos termos do art. 290 

do CPC.

 CERTIFIQUE-SE no processo principal (Código 17258) o resultado da 

impugnação, corrigindo-se, naqueles autos, o valor da causa cadastrado.

 TRANSLADE-SE cópia da presente decisão para os autos principais em 

apenso (Código 17258).

Transitada em julgado a presente, desapense-se estes autos do processo 

de Código 17258.

Após, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 09 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20203 Nr: 1101-92.2010.811.0017

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDG, Elizabeth Delgado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albino de Oliveira Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Saquetti - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlei Mesquita Sandim - 

OAB:5257/MT

 Autos ID N.º 20203

Vistos em correição, etc.

Intime-se a parte autora para impugnar a contestação de fls. 116/163, no 

prazo legal.

Transcorrido o prazo, intimem-se as partes para especificarem as provas 

que desejam produzir, justificando-as; ou se são pelo julgamento 

antecipado da lide, sob pena de preclusão.

Intimem-se.

Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 15 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31109 Nr: 2350-78.2010.811.0017

 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: Antonio Batista Godoi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código N.º 31109

Vistos em correição, etc.

 Ante a certidão de fls. 117, intime-se a requerente, pessoalmente, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

Às providencias, expedindo-se com eficiência o necessário.

 São Félix do Araguaia – MT, 09/02/2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38025 Nr: 1884-79.2013.811.0017

 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: Edimilson Dias Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 38025

Vistos em correição, etc.

Considerando o grande volume de processos que assolam essa Vara 

aguardando deliberação, necessário a readequação da pauta com o intuito 

de conferir maior celeridade na prestação jurisdicional dos feitos em 

andamento.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 06 de junho de 

2018, às 14h00min (Horário Oficial do Estado), devendo o Sr. Gestor 

realizar as intimações que se fizerem necessárias.

 Considerando o requerido às fls. 39/40, verifico que assiste razão ao 

Requerente. Dessa forma, intime-se o Autor para que, no prazo legal, 

apresente sua peça impugnativa.

Ainda, intime a parte autora para que apresente o atual e correto endereço 

da testemunha Alonso Bezerra Arruda, uma vez que a missiva expedida 

para a inquirição desta retornou sem o seu efetivo cumprimento, conforme 

certidão de fls. 61, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

São Félix do Araguaia/MT, 14 de fevereiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134204 Nr: 936-35.2016.811.0017

 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: Edvilson de Abreu Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 134204

Vistos em correição, etc.

Recebo os autos no estado em que se encontram.

Ante o lapso temporal percorrido desde o ajuizamento da presente 

demanda, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos requerendo o que entender de 

direito, ainda mais quando entendo que o pedido liminar encontra-se 

exaurido pelo decurso do tempo, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de fevereiro de 2018.

 JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135885 Nr: 2105-57.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Luiz Rabeschini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 135885

Vistos em correição, etc.

Ante o lapso temporal percorrido deste o pedido de suspensão do feito, 

determino a intimação da parte Exequente para que, no prazo legal, 

informe sobre a quitação do débito em virtude do parcelamento realizado 

e/ou requeira o que entender de direito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de fevereiro de 2018.

 JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138452 Nr: 1518-98.2017.811.0017

 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: Ronecharles Xavier, Érica Helena Dias Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ....DECRETO o divórcio do casal – Ronecharles Xavier e Érica Helena Dias 

XavierPor fim, no tocante ao ACORDO de bens, guarda, alimentos e 

visitas, apresentado pelas partes às fls. 05/09, o HOMOLOGO tornando-o 

parte integrante desta sentença, nos termos da letra ‘‘b’’ do inciso III artigo 

487, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, eis que os 

autores são beneficiários da justiça gratuita.Lavem-se os respectivos 

termos de guarda, observando o acordo entabulado entre as partes, 

sendo estipulado que o filho Ronny Sharles Xavier Junior ficará sob a 

guarda do genitor Ronecharles Xavier, e o menor Eryk Henrik Dias Xavier 

sob a guarda da genitora Erica Helena Dias Xavier.Transitada em julgado a 

presente decisão, expeça-se mandado de averbação, com as 

providências necessárias, e posteriormente proceda ao arquivamento do 
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feito.Dê-se ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.P.R.I. 

Cumpra-se.São Félix do Araguaia - MT, 13 de dezembro de 2017. IVAN 

LÚCIO AMARANTE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138975 Nr: 1820-30.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jacy Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex da Mata Rocha - 

OAB:18.258 /MT, Andre Luis de Jesus Laurindo - OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Reqduerente para, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar a 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43234 Nr: 404-95.2015.811.0017

 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 do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ramos, Maria Eliete V da Conceição 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 43234

Vistos em correição, etc.

Ante a certidão do Oficial de Justiça de fls. 55, intime-se a parte 

exequente para informar o atual e correto endereço dos executados e/ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Às providências.

São Félix do Araguaia - MT, 15 de fevereiro de 2018.

 JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Juizado Especial Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 13580 Nr: 143-61.2005.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A- em liquidação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Wurzius, Ester Maria de Lima Wurzius, 

Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3.719-MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B, Maria Eduarda Ramalho Queiroz - OAB:17.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Araújo Gracindo de 

Oliveira - OAB:OAB/PR 18.294, Péricles Landgraf Araújo de Oliveira 

- OAB:18.294 - SP, Stella Haidar Arbid Zucato - OAB:10.931A, Zaid 

Arbid - OAB:1822-A

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

PROCESSO: AUTOS Nº. 143-61.2005.811.0024 Código: 13580 - 

Número/Ano: 8/2005

AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - em liquidação

 EXECUTADOS: MARCOS WURZIUS; ADEMAR WURZIUS e ESTER MARIA 

DE LIMA WURZIUS

INTERESSADOS: LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. - Nome Fantasia 

Fazenda Laranjal e CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA.

Pelo presente faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, o(s) bem(ns) de propriedade do(s) 

Executado(s) CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA., representada por 

seu sócio ADEMAR WURZIUS, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 06 de abril de 2018, a partir das 14:00 horas, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 06 de abril de 2018, a partir das 15:00 horas, para a 

venda a quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil, considerando 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação.

LOCAL: Fórum desta Comarca, sito à Praça Rafael de Siqueira, nº. 970, 

Centro, Chapada dos Guimarães/MT e simultaneamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br.

BEM(NS): Uma área de terras com 24.910,00 hectares, denominada 

“Fazenda Santa Emília”, situada no Município de Nova Brasilândia/MT, com 

os seguintes limites e confrontações: AO NORTE; com a Fazenda Irmãos e 

com a Gleba 03 e margem esquerda com o Córrego Piava, SUL; com a 

Fazenda Laranjal de Arlindo Sanches, Ivo Sanches e Antônio Sanches 

Chacon, POENTE; com terras de José Rodolfo Rocha e outro, NASCENTE; 

com a Gleba 01 de Laurindo A. Zampieri e Irmãos, Joaquim Pacca Junior, 

Milton Coradazzi e Sinvaldo Pereira Dias. Caminhamento: conforme 

descrição na Matrícula Imobiliária. Benfeitorias: 01) Uma casa sede, 

edificada destinada à moradia do proprietário do imóvel, constando de uma 

varanda, uma sala, cozinha, banheiro e quartos. Especificações Básicas 

de Execução e acabamento: infra-estrutura: fundação corrida, baldrame 

em tijolo e piso cerâmico; Paredes: construídas em alvenaria, telhado; 

estrutura em madeira de lei, coberta com telhas de eternit, com cumeeira 

do próprio material; forro: forrada; instalação Hidrossanitária: Tubulação 

em PVC rígido, nas bitolas adequadas ao uso, o tratamento das águas se 

faz através de fossa negra; Louça Sanitária: bacia sanitária e lavatório em 

louça branca; Pintura: pintada. Área construída da casa 250,00m² 

(duzentos e cinquenta metros quadrados), em bom estado de 

conservação; 02) Uma casa de alvenaria (funcionários). Edificação 

destinada à moradia do gerente da propriedade, constando de uma 

varanda, uma sala, cozinha, banheiro e quartos. Especificações Básicas 

de Execução e acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame 

em Tijolo e piso cerâmico; Paredes: Construídas de Alvenaria; Telhado; 

estrutura em madeira de lei, coberta com telhas eternit; forro; forrada; 

instalação Hidrossanitária: tubulação em PVC rígido, nas bitolas 

adequadas ao uso, o tratamento das águas se faz através de fossa 

negra, louça sanitária: bacia sanitária e lavatório em louça branca; pintura: 

pintada. Área construída da casa: 168,40m² (cento e sessenta e oito 

metros e quarenta centímetros quadrados), em bom estado de 

conservação; 03) Duas casas de alvenaria (funcionários). Edificação 

destinada à moradia de funcionários, constando de uma varanda, uma 

sala, cozinha, banheiro e quartos. Edificações Básicas de Execução e 

acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em Tijolo e piso 

cerâmico; paredes: construídas de alvenaria; telhado; estrutura em 

madeira de lei, coberta com telhas eternit; forro, forrada; instalações 

Hidrossanitárias: tubulação em PVC rígido, nas bitolas adequadas ao uso, 

o tratamento das águas se faz através de fossa negra, Louca Sanitária: 

bacia sanitária e lavatório em louça branca, Pintura: pintada. Área 

construída da casa: 131,75m² (cento e trinta e um metros e setenta e 

cinco centímetros quadrados), em bom estado de conservação; 04) Uma 

casa de Alvenaria (funcionário). Edificação destinada à moradia de 

funcionários, constando de uma varanda, uma sala, cozinha, banheiro e 

quartos. Especificações Básicas de Execução e acabamento: 

Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em tijolo e piso cerâmico; 

Paredes: construídas de alvenaria; Telhado; estrutura em madeira de lei, 

coberta com telhas eternit; Forro; forrada; instalação Hidrossanitária: 

tubulação em PVC rígido, nas bitolas adequadas ao uso, o tratamento das 

águas se faz através de fossa negra, Louça sanitária: bacia sanitária e 

lavatório em louça branca; Pintura: pintada. Área construída da casa: 

74,00m² (setenta e quatro metros quadrados), em bom estado de 

conservação; 05) Quatro casas de alvenaria (funcionário). Edificação 

destinada à moradia de funcionários, constando de uma varanda, uma 

sala, cozinha, banheiro e quartos. Especificações Básicas de Execução e 

acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em tijolo e piso 

cerâmico; Paredes: construídas de alvenaria; Telhado; estrutura em 

madeira de lei, coberta com telhas barro; Forro; forrada; Instalação 

Hidrossanitária: tubulação em PVC rígido, nas bitolas adequadas ao uso, o 

tratamento das águas se faz através de fossa negra; Louça Sanitária: 

bacia sanitária e lavatório em louça branca; Pintura: pintada. Área 

construída da casa: 74,58m² (setenta e quatro metros e cinquenta e oito 

centímetros quadrados), em bom estado de conservação; 06) Um 

refeitório/alojamento. Edificação destinada à moradia de funcionários, 

constando de uma varanda, uma sala para refeições, cozinha, 12 
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banheiros e 12 quartos. Especificações Básicas de Execução e 

acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em tijolo e piso 

cerâmico; Paredes: construídas de alvenaria; Telhado; estrutura em 

madeira de lei, coberta com telhas de barro; Forro; forrada; Instalação 

Hidrossanitária: tubulação em PVC rígido, nas bitolas adequadas ao uso, o 

tratamento das águas se faz através de fossa negra, Louça sanitária: 

bacia sanitária e lavatório em louça branca; Pintura: pintada. Área 

construída da casa: 465,80m² (quatrocentos e sessenta e cinco metros e 

oitenta centímetros quadrados), em bom estado de conservação; 07) Uma 

casa/alojamento (funcionário). Edificação destinada à moradia de 

funcionários, constando de uma varanda, banheiros e quartos. 

Especificações Básicas de Execução e acabamento: Infra-estrutura: 

fundação corrida, baldrame em tijolo e piso cerâmico; Paredes: 

construídas de alvenaria; Telhado; estrutura em madeira de lei, coberta 

com telhas eternit; Forro; forrada; instalação Hidrossanitária: tubulação em 

PVC rígido, nas bitolas adequadas ao uso, o tratamento das águas se faz 

através de fossa negra, louça sanitária: bacia sanitária e lavatório em 

louça branca; Pintura: pintada. Área construída da casa: 84,00m² (oitenta 

e quatro metros quadrados), em bom estado de conservação; 08) Uma 

casa/escritório. Edificação destinada a administração da propriedade, 

constando de uma varanda, 10 salas, copa, 03 banheiros e 01 balança 

eletrônica, marca toledo, com capacidade de 80.000kg de pesagem. 

Especificações Básicas de Execução e acabamento: Infra-estrutura: 

fundação corrida, baldrame em tijolo e piso cerâmico; Paredes: 

construídas em alvenaria; Telhado; estrutura em madeira de lei, coberta 

com telhas de barro; Forro; forrada; Pintura: pintada. Área construída da 

casa: 202,08m² (duzentos e dois metros e oito centímetros quadrados), 

em bom estado de conservação; 09) Três casas de madeira (funcionário), 

edificação destinada à moradia de funcionários, constando de uma 

varanda, uma sala, cozinha, banheiro e quartos. Especificações Básicas 

de Execução e acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, contra-piso 

em concreto simples; Paredes: construídas em madeira; Telhado; estrutura 

em madeira de lei, coberta com telhas tipo eternit; Forro; forrada; 

instalação Hidrossanitária: tubulação em PVC rígido, nas bitolas 

adequadas ao uso, o tratamento das águas se faz através de fossa 

negra, louça sanitária: bacia sanitária e lavatório em louça branca; Pintura: 

pintada. Área construída da casa: 63,00m² (sessenta e três metros 

quadrados), em bom estado de conservação; 10) Um armazém/depósito 

de sementes. Edificação destinada a guardar sementes. Especificações 

Básicas de Execução e acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, 

baldrame em concreto armado e contra-piso em concreto simples; piso: 

cimentado; Paredes: construídas de alvenaria; Telhado; coberta com 

telhas de zinco; Forro: sem forro; Pintura: sem pintura. Área construída da 

casa: 1.683,60m² (um mil, seiscentos e oitenta e três metros e sessenta 

centímetros quadrados), em bom estado de conservação; 11) Um 

armazém/depósito de grãos. Edificação destinada ao recebimento, 

secagem, usinagem beneficiamento e depósito de grãos. Armazém fundo 

chato, UBS, para ensacados, com capacidade para estocagem de 

100.000 sacas, duas moegas, duas pré-limpeza e duas pós-limpeza 

marca Kleper Weber, três caixas secas, três secadores com capacidade 

total de 1.000 sacas por batida, complexo de usinagem e beneficiamento 

de sementes e duas moegas para recebimento de grãos. Especificações 

Básicas de Execução e acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, 

baldrame em concreto armado e contra-piso em concreto simples; piso: 

cimentado; Paredes: construídas em alvenaria e zinco; Telhado: coberta 

com telhas de zinco; Forro; sem forro; Pintura: sem pintura. Área 

construída do armazém: 2.460,0m² (dois mil, quatrocentos e sessenta 

metros quadrados), bom estado de conservação; 12) Um 

armazém/depósito de grãos. Edificação destinada ao recebimento, 

secagem e depósito de grãos. Armazém graneleiro fundo semi V, com 3 

divisões, aeração, termometrias sistema Dryeration, capacidade para 

240.000 sacas, com fitas transportadoras superior/inferior de 90,00 

metros com capacidade de 120 ton/hora e 06 elevadores marca Kepler 

Weber e moega de recebimento de grãos. Especificações Básicas de 

Execução e acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em 

concreto armado e contra-piso em concreto simples; piso: cimentado em 

semi “V”; Paredes: construídas em alvenaria; Telhado: coberta com telhas 

de zinco; Forro; sem forro; Pintura: sem pintura. Área construída do 

armazém: 3.396,60m² (três mil, trezentos e noventa e seis metros 

quadrados), em bom estado de conservação; 13) Um armazém/depósito 

para máquinas. Edificação destinada a guardar máquinas agrícolas, 

estocagem de adubo, defensivos, almoxarifado e oficina. Especificações 

Básicas de Execução e acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, 

baldrame em concreto armado e contra-piso em concreto simples; piso: 

chão batido; Telhado: coberta com telhas de zinco; Forro; sem forro; 

Pintura: sem pintura. Área construída da armazém: 4.500,00m² (quatro mil 

e quinhentos reais), em bom estado de conservação; 14) Um 

armazém/industria. Edificação destinada a fabricação de ração, composto 

por moega de recebimento de grãos, 02 silos de 200 sacas cada, 02 

moinhos marca IMOTO e complexo industrial. Especificações Básicas de 

Execução e acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em 

concreto armado e contra-piso em concreto simples; piso: cimentado; 

Telhado: coberta com telhas de zinco; Forro; sem forro; Pintura: sem 

pintura. Área construída do armazém: 400,00m² (quatrocentos metros 

quadrados), em bom estado de conservação; 15) Um armazém/depósito 

para aeronaves. Edificação destinada a guardar aeronaves de pequeno 

porte. Especificações Básicas de Execução e acabamento: 

Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em concreto armado e 

contra-piso em concreto simples; piso: chão batido; Telhado: coberta com 

telhas de zinco; Forro; sem forro; Pintura: sem pintura. Área construída do 

armazém: 250,00m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), em bom 

estado de conservação; 16) Uma casa/almoxarifado. Edificação destinada 

ao depósito de peças e mercadorias, composto por 01 banheiro e 02 

salas. Especificações Básicas de Execução e acabamento: 

Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em tijolo e piso cerâmico; 

Paredes: construídas de alvenaria; Telhado: em laje de concreto, coberto 

com telhas de zinco; Forro; forrada; instalações Hidrossanitária: tubulação 

PVC rígido, nas bitolas adequadas ao uso, o tratamento das águas se faz 

através de fossa negra; Louça Sanitária: bacia sanitária e lavatório em 

louça branca; Pintura: pintada. Área construída da casa: 280,00m² 

(duzentos e oitenta metros quadrados), em bom estado de conservação; 

17) Uma casa/almoxarifado. Edificação destinada ao depósito de 

defensivos agrícolas. Especificações Básicas de Execução e 

acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em tijolo e piso 

cerâmico; Paredes: construídas de alvenaria; Telhado: em laje de 

concreto, coberto com telhas de zinco; Forro; forrada; Pintura: pintada. 

Área construída da casa: 280,00m² (duzentos e oitenta metros 

quadrados), em bom estado de conservação; 18) Uma casa/almoxarifado. 

Edificação destinada ao depósito de peças e grupos geradores. 

Especificações Básicas de Execução e acabamento: Infra-estrutura: 

fundação corrida, baldrame em tijolo e piso cerâmico; Paredes: 

construídas de alvenaria; Telhado: em laje de concreto, coberto com telhas 

de eternit; Forro; sem forro; Pintura: sem pintura. Área construída da casa: 

126,00m² (cento e vinte e seis metros quadrados), em bom estado de 

conservação; 19) Uma casa/almoxarifado. Edificação destinada ao 

depósito de mercadorias e utensílios pecuários, constando de uma 

varanda, uma sala, cozinha, banheiro e quartos. Especificações Básicas 

de Execução e acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame 

em tijolo e piso cerâmico; Paredes: construídas de alvenaria; Telhado: 

estrutura em madeira de lei, coberta com telhas barro; Forro: sem forro; 

instalação hidrossanitária: tubulação PVC rígido, nas bitolas adequadas ao 

uso, o tratamento das águas se faz através de fossa negra; Louça 

Sanitária: bacia sanitária e lavatório em louça branca; Pintura: pintada. 

Área construída da casa: 252,00m² (duzentos e cinquenta e dois metros 

quadrados), em bom estado de conservação; 20) Um 

lava-jato/borracharia. Edificação destinada a limpeza dos maquinários, 

lubrificação e consertos em pneus e câmaras de ar; composto por rampa 

em alvenaria, caixa d'água de alvenaria, com reservatório com capacidade 

para 5.000 litros, e 02 banheiros. Especificações Básicas de Execução e 

acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em tijolo e piso 

em cimento simples; Paredes: construídas de alvenaria; Telhado: estrutura 

em concreto armado; instalação Hidrossanitária: tubulação em PVC rígido, 

nas bitolas adequadas ao uso, o tratamento das águas se faz através de 

fossa negra; Louça Sanitária: bacia sanitária e lavatório em louça branca; 

Pintura: sem pintura. Área construída da casa: 268,00m² (duzentos e 

sessenta e oito metros quadrados), em bom estado de conservação; 21) 

Uma caixa d'água destinada ao reservatório d'água para abastecimento, 

com capacidade para 15.000 litros, em bom estado de conservação; 22) 

Um tanque de combustível com capacidade de 50.000 litros. 

Especificações Básicas de Execução e acabamento: Infra-estrutura: 

fundação corrida, baldrame em tijolo; Paredes: construídas de alvenaria. 

Área construída da base: 33,00m² (trinta e três metros quadrados), em 

bom estado de conservação; 23) Dois tanques de combustível com 

capacidade de 15.000 litros cada, em bom estado de conservação; 24) 
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Três currais para bovinos possuindo lances com palanques de Aroeira e 

réguas em Itaúba, cobertura em telhas de barro. Área construída dos 

currais: 8.323,50m². Área de cobertura dos currais: 263,00m² (duzentos e 

sessenta e três metros quadrados), sendo 02 currais em bom estado de 

conservação e 01 curral novo; 25) Três galpões/baias, curral para suínos 

possuindo lances com palanques de Aroeira e réguas em Itaúba. 

Especificações Básicas de Execução e acabamento: Infra-estrutura: 

fundação corrida, baldrame em tijolo; Paredes: construídas de alvenaria; 

cobertura em telhas de eternit; Área construída das baias: 216,00m² 

(duzentos e dezesseis metros quadrados), em bom estado de 

conservação; 26) Um galpão/baia, curral para suínos possuindo lances 

com palanques de Aroeira e régua em Itaúba, Especificações Básicas de 

Execução e acabamento: Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em 

tijolo; Paredes: construídas em madeira de Itaúba; cobertura em telhas de 

eternit; Área construída da baia: 38,00m² (trinta e oito metros quadrados), 

em bom estado de conservação; 27) Um aviário. Edificação para criação 

de aves de corte e de postura, possuindo lances com palanques de 

Aroeira. Especificações Básicas de Execução e acabamento: 

Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em tijolo; Paredes: construídas 

em alvenaria; cobertura em telhas de eternit. Área construída do Aviário: 

58,32m² (cinqueta e oito metros e trinta e dois centímetros quadrados), em 

bom estado de conservação; 28) Um canil. Edificação para criação de 

cachorros. Especificações Básicas de Execução e acabamento: 

Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em tijolo; Paredes: construídas 

de alvenaria; cobertura em telhas de barro; cerca em telas de arame 

tramado recozido. Área construída do canil: 81,80m² (oitenta e um metros 

e oitenta centímetros quadrados), em bom estado de conservação; 29) 

Três geradores/motor-estacionário, um grupo gerador com capacidade 

para 450Kva, um grupo gerador com capacidade para 100Kva, e um grupo 

gerador com capacidade para 30Kva, em bom estado de conservação; 

30) Uma sub-estação de energia elétrica para redução de carga com 02 

transformadores de 300Kva cada, em bom estado de conservação; 31) 

Uma rede de energia elétrica, com 25Km de rede de energia elétrica 

trifásica, em bom estado de conservação; 32) Uma rede de energia 

elétrica, com 2,5Km de rede de energia elétrica bifásica, em bom estado de 

conservação; 33) Um complexo/secador de Grãos, secador intermitente, 

com silo de carga, correia transportadora, fornalha de lenha e pré e 

pós-limpeza com capacidade de 60 toneladas/hora, em bom estado de 

conservação; 34) Um complexo/secador de grãos com industrialização, 

secador intermitente, com silo de carga, correia transportadora, fornalha 

de lenha e pré e pós-limpeza com capacidade de 80 toneladas/hora, em 

bom estado de conservação; 35) 197,00Km de cercas perimetrais e 

internas, todas em arame liso com 05 fios e palanques em Aroeira, sendo 

a distância de 5,00 metros entre palanques, em bom estado de 

conservação; 36) 128Km de estradas principais levantadas e 

cascalhadas, em bom estado de conservação; 37) 112Km de estradas 

secundárias levantadas e cascalhadas, em bom estado de conservação; 

38) 1.380,00m² em pontes de madeira maciça de Jatobá, Ipê compostas de 

sapatas de fixação em concreto armado, e esteios de suporte em aroeira, 

em bom estado de conservação; 39) Nove mata-burros. Edificação 

destinada a dividir áreas de pastagens com transito livre para automóveis 

e caminhões. Especificações Básicas de Execução e acabamento: 

Infra-estrutura: fundação corrida, baldrame em tijolo; Paredes: construídas 

em alvenaria, passador: em trilhos e madeira de lei. Área construída: 

20,00m² (vinte metros quadrados), em bom estado de conservação; 40) 

125 Represas. Aterro dimensionado com talude, projetado para contenção 

de água para bovinos, distribuídas em diversos piquetes e pastagens; 

sendo 120 represas com área de 0,1ha cada, 01 represa com 14,0ha 

próximo a sede, 01 represa de 3,0ha e 03 represas de 2,0ha cada. Área 

construída das represas: 35,0ha, em bom estado de conservação; 41) 

Duas Pista de pouso para aeronaves de pequeno porte, levantadas e 

cascalhadas, com extensão de 1.000m cada, em bom estado de 

conservação; 42) Manilhamento. Aterro dimensionado, com sobreposição 

de terra sobre manilhas de concreto armado, pré-moldado, projetado para 

dar vazão a água das chuvas em estradas e represas da propriedade; 

distribuídas em diversas estradas e aterros de pontes. Área construída 

dos manilhamentos: 36 manilhamentos de 10,00 metros cada, em bom 

estado de conservação. Obs.: Atualmente no imóvel é desenvolvido 

atividade de exploração econômica, na área agropecuária com cultivo de 

arroz, soja e pastagens, considerando-se o estado de conservação ótimo, 

e sendo o restante constituído por área ocupada por benfeitorias, reserva 

legal e preservação permanente. Produção Agrícola: A Fazenda possui 

4.078,67ha abertos e corrigidos para o plantio direto de Soja e/ou algodão, 

culturas anuais. Sendo que os mesmo estão formados com pastagens de 

capim andropogon (andropogon gayanus) para produção de sementes e 

pastoreiro; possui também 2.150,00ha abertos e corrigidos onde estão 

sendo cultivados a cultura do Arroz, consorciado ao Capim Humidícula 

(Brachiaria Humidícula); além de 2.000,00ha, abertos e corrigidos sendo 

cultivados com a pastagem do Capim Humidícula (Brachiaria humidícula) 

reservados a produção de sementes e posteriormente após a colheita, 

postoreio; As demais áreas estão destinadas ao pastoreio, com o cultivo 

de pastagens discriminadas a seguir, porém já foram mecanizadas e 

cultivadas com a cultura do arroz por 02 anos, antes de serem formadas 

as pastagens. São 4.527,00ha abertos e mecanizados sendo cultivados 

com pastagem de capim Dictioneura (Brachiaria Dictyoneura) para 

pastoreio; e 4.890,00ha abertos e mecanizados sendo cultivados com 

pastagem de Capim Humidícula (Brachiaria humidícula) para patoreio e 

387,33ha abertos e mecanizados cultivados com pastagem de Capim 

Brachiarão (Brachiaria Decumbens) para pastoreio. No imóvel há 

parceiros explorando o imóvel no setor pecuário, sendo os mesmo, 

proprietários da empresa Drebbor Borrachas Ltda., compondo um rebanho 

de aproximadamente 10.000 cabeças de gado, distribuídos em vários 

piquete e repartições da propriedade. No imóvel há pelo menos 50 

trabalhadores em regime permanente, sendo que todos possuem carteira 

assinada. Os trabalhadores permanentes residem na sede da Fazenda, 

em residências familiares individuais, edificadas em alvenaria. As casas 

são dotadas de energia elétrica, água encanada e instalações sanitárias, 

telefonia rural no escritório central, que serve as necessidades dos 

moradores. Imóvel matriculado sob o nº. 603 no Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 190.155.200,00 (cento e noventa milhões, cento e 

cinquenta e cinco mil e duzentos reais), em 03 de dezembro de 2012.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 252.546.117,30 (duzentos e 

cinquenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, cento e 

dezessete reais e trinta centavos), em 26 de janeiro de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO: BENEDITO JONAS DA SILVA.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 61.873.148,91 (sessenta e um milhões, oitocentos 

e setenta e três mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e um 

centavos), em 11 de março de 2016.

ÔNUS: Consta Reserva Legal de 20% do total da propriedade; Hipotecas 

em favor de Banco Bamerindus do Brasil S/A; Hipoteca em favor de 

Credival – Participações Administração e Assessoria Ltda. (“CREDIVAL”); 

Penhora nos autos nº. 069/2000, em favor de Banco Bamerindus do Brasil 

S/A, em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT; Arresto nos autos 

de Carta Precatória nº. 096/2005, em favor de Monsanto do Brasil Ltda., 

em trâmite na 1ª Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT; Penhora nos 

autos de Execução de Título Extrajudicial nº. 2007/218, em favor de 

Credival Partições Administrativo e Assessoria Ltda., em trâmite na 2ª 

Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT; Penhora correspondente a 

10% do imóvel nos autos de Execução de Processo Cível nº. 205/2007, 

em favor de HSBC Bank Brasil S/A- Banco Multiplo, em trâmite na 2ª Vara 

Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT; Penhora correspondente a 

10% do imóvel nos autos de Execução de Processo Cível nº. 206/2007, 

em favor de HSBC Bank Brasil S/A- Banco Multiplo, em trâmite na 2ª Vara 

Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT; Penhora nos autos de 

Execução de Processo Cível nº. 216/2007, em favor de HSBC Bank Brasil 

S/A- Banco Multiplo, em trâmite na 2ª Vara Cível e Criminal de Chapada dos 

Guimarães/MT; Penhora correspondente a 50% do imóvel nos autos de 

Execução de Processo Cível nº. 217/2007, em favor de HSBC Bank Brasil 

S/A - Banco Multiplo, em trâmite na 2ª Vara Cível e Criminal de Chapada 

dos Guimarães/MT. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 022; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, FAMATO nº. 

67/2013 e JUCEMAT nº. 29,

COMISSÃO DO(S) LEILOEIRO(S): A comissão devida será de 6% (sies por 

cento) em caso de imóveis e caso de outros bens, valores estes que 

deverão incidir sobre a avaliação do(s) bem(ns), e pagos pelo 

Arrematante. Saliento que em caso de Adjudicação, Suspensão e/ou 

Acordo, o leiloeiro não terá direito aos honorários.

A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 895 

do CPC/2015.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 
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poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá 

pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 

(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de 

juros da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso 

de imóveis ou mediante apresentação de caução idônea no caso de 

veículos. OBS: Lances à vista sempre terão preferência, bastando 

igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 

disputa.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na 

mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 

interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 

24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e 

recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do 

leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados MARCOS 

WURZIUS, ADEMAR WURZIUS e ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS, e seus 

respectivos Cônjuges se casados forem; na Qualidade de Terceira 

Interessada LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. - Nome Fantasia Fazenda 

Laranjal, e seu Representante Legal; e na Qualidade de Terceira 

Interessada/Proprietária do Imóvel CAMPONESA AGROPECUÁRIA LTDA., e 

seu Representante Legal; e na Qualidade de Credor Hipotecário BANCO 

BAMERINDUS DO BRASIL S/A, e seu Representante Legal; e na Qualidade 

de Credor Hipotecário CREDIVAL – PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA. (“CREDIVAL”), e seu Representante Legal; e na 

Qualidade de Parceiro/Explorando o imóvel no setor pecuário a empresa 

DREBBOR BORRACHAS LTDA., e seu Representante Legal, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se os dias designados para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação. Chapada dos Guimarães/MT, 01 de fevereiro de 2018. Eu, 

__________________, Gestor(a) Judiciário(a), o subscrevo.

ELIANE ROSA CAMPOS RODRIGUES

Gestora Judiciária

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31115 Nr: 614-39.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Silvestre Roma

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joir Augusto Laccal da Silva - 

OAB:9.457, Tatiane Corbelino Laccal da Silva - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c/c com os itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte exequente, para, querendo, manifestar acerca da 

impugnação a execução de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 58728 Nr: 1002-63.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Cavava Marcos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo como questão controvertida o lapso temporal de atividade rurícola, 

por consectário, se esta de fato exerceu tais atividades.Desta forma, 

declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal cabível ao caso 

em voga eis porque a defiro. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 20 de março de 2018, a realizar-se às 13h45min, devendo as 

partes depositar o rol de testemunhas no prazo de cinco dias antes da 

sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, ainda, o comparecimento 

pessoal da parte autora.Intime-se. Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 02 de 

fevereiro de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 57807 Nr: 372-07.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ANDRADE PANIZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B, Otavio Simplício Khun - OAB:14238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Desta forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal 

cabível ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2018, a realizar-se às 

13h30min, devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 

cinco dias antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, 

ainda, o comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 30 de janeiro de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 59141 Nr: 1352-51.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, declaro o feito saneado.No que tange à prova testemunhal 

cabível ao caso em voga eis porque a defiro. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20 de março de 2018, a realizar-se às 

14h00min, devendo as partes depositar o rol de testemunhas no prazo de 

cinco dias antes da sua realização (art. 450 do NCPC), determinando, 

ainda, o comparecimento pessoal da parte autora.Intime-se. 

Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 30 de janeiro de 2018.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 70-07.2018.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Cardoso da Silva, LUCAS BATISTA 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, 

com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO 

PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado LUCAS BATISTA 

PINHEIRO, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as 

quais deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da 

liberdade e decreto da prisão preventiva:a)Comparecimento a todos os 

atos processuais a que for intimada;b)Proibição de ausentar-se da 

Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicar o juízo e/ou mudar-se 

sem atualizar o novo endereço, pois necessária para a 

instrução;DETERMINO ao oficial de justiça responsável pelo feito que 

LAVRE TERMO circunstanciado do ocorrido, conforme salientado alhures, 

RESSALTANDO À INDICIADA QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 

CAUTELARES SUPRA DEFERIDAS IMPORTARÁ EM SUA 

PRISÃO.Expeça-se o competente contramandado de prisão em favor da 

acusada.No tocante a quebra da fiança por parte do acusado Lucas 

Batista Pinheiro, tal será mantida com fundamento no artigo 343 do Código 

de Processo Penal, vez que inconteste a quebra da fiança por parte do 

acusado conforme anteriormente decidido, visto que fora advertido a 

manter seu endereço atualizado para ser localizado, assim não 

procedendo, pois não fora encontrado para citação pessoal consoante 

certidão de fls. 90.Ademais, cite-se pessoalmente o acusado Lucas 

Batista Pinheiro no endereço apresentado às fls. 111, sob pena de ter 

novamente decretada sua prisão, bem como para se evitar futuras 

arguições de nulidade.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Às 

providências. Porto Esperidião/MT, 14 de dezembro de 2017.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31266 Nr: 762-50.2011.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Bernardino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 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, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60921 Nr: 861-10.2017.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wislan Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro Cesar Castilho - 

OAB:4.384-B, Jucinei da Silva Nunes - OAB:11799, Murilo Espinola 

De Oliveira Lima. - OAB:3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447, Valdeir Pinheiro Filho - OAB:

 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, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 28232 Nr: 330-02.2009.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8.969 -B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT/8.973 - B

 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, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54654 Nr: 1049-08.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelina Alves Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54654 Nr: 1049-08.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Avelina Alves Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12685-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se já foi 

implantado o benefício previdenciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 56355 Nr: 838-35.2015.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Maria Gomes Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cesar Massan Nichols - 

OAB:MT/11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 29907 Nr: 960-24.2010.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelito Lucas de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se já foi 

implantado o benefício previdenciário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 53849 Nr: 393-51.2014.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Candelária Cezário Polis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21935/O, Claudia Graciela Correa Bento - OAB:17873, 

Nelceli Cristina R. A. de Almeida - OAB:17869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se já foi 

implantado o benefício previdenciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 59027 Nr: 1255-51.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÂO LINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Porto 

Esperidião/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B

 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, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 58147 Nr: 616-33.2016.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GHdLeS, MCdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS, BDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 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, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 6/2018/DF

O Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Querência, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o elevado número de processos ainda não 

correicionados.

CONSIDERANDO a necessidade de otimização da prestação jurisdicional.

R E S O L V E:

Art. 1°. Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o término da Correição Ordinária 

fixando o término para o dia 10/3/2018.

Art. 2°. Ratificar, no demais as Portaria de n°. 1/2018 e 2/2018.

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de 9 de fevereiro de 2018, 

revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º. Encaminhe-se cópia da presente a Egrégia Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Querência-MT, 8 de fevereiro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43406 Nr: 2246-81.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aragonez Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 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 pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

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.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

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.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18920 Nr: 717-03.2011.811.0080

 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: ODOLINO JORGE GRELLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos em correição.

 Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31839 Nr: 626-39.2013.811.0080

 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: CLAUDINEI PERETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABEÇA BRANCA COMÉRCIO DE SEMENTES 
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LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386, SERGIO 

HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:14.291-A, João Antônio Costa de Freitas Almeida - 

OAB:147.789/MT

 Vistos em correição.

 Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos.

 Nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44735 Nr: 71-80.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI WOCKNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMIKO ENDO - OAB:321406

 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 se manifestar 

acerca da certidão de ref. 31.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48144 Nr: 1613-36.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO ALVES LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO 

DOS SANTOS - OAB:24492-A/MT

 Vistos.

 Designo audiência de continuação para o dia 22 de novembro de 2017, às 

16h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, advogado e testemunhas faltantes.

 Determino a condução coercitiva da vítima Lázaro a fim de que 

compareça à solenidade supra.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário com a máxima urgência, haja 

vista que o réu se encontra preso.

 Ciência ao MPE.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48144 Nr: 1613-36.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO ALVES LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PORPHIRIO PINTO 

DOS SANTOS - OAB:24492-A/MT

 Vistos.

 Ante a notícia retro, verificou-se que inexiste mídia referente a oitiva da 

testemunha Marcelo (policial militar), bem como acerca do interrogatório do 

réu.

 Desta forma, designo audiência de instrução para o dia 23 de janeiro de 

2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12240 Nr: 760-13.2006.811.0080

 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: Antonio Carlos Henrique Rubio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 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.: 13126 Nr: 216-88.2007.811.0080

 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: LUCIDIA FEITOSA MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18335 Nr: 133-33.2011.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 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.: 30263 Nr: 198-91.2012.811.0080

 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
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 PARTE AUTORA: JOSÉ IVANEI XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - 

OAB:9.305/MT, RAQUEL NARDÃO - OAB:17.560-B

 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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30268 Nr: 204-98.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 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.: 31892 Nr: 679-20.2013.811.0080

 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 LEONICE BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 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.: 53483 Nr: 4463-63.2017.811.0080

 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: ERENA PREUSS, Carlito Antônio Preuss, RUBIA ELISA 

PREUSS, CEZAR JORGE PREUSS, GERALDO JOSÉ PREUSS, VERA INES 

PREUSS, ANA MARIA PREUS, Cleria Cristina Preuss, MARCIELA ANGELA 

PREUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE “BENO ANTONIO PREUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a emenda a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais.

O escopo do benefício da gratuidade de justiça é propiciar o acesso à 

Justiça àqueles que não têm condições de pagar as despesas do 

processo.

Ponderando sobre a alegação de pobreza da requerente, concedo a 

gratuidade da justiça. Anote-se.

 Nomeio a requerente ERENA PREUSS como inventariante, nos termos do 

artigo 617 do Código de Processo Civil.

Intime-se a inventariante para assinar termo de compromisso em 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 617, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Considerando o teor do Provimento nº 56/2016/CNJ, oficie-se à CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, Sede Administrativa III: Rua 

Bela Cintra, 746, 12º andar – conjunto 121 – CEP 01415-000 – São 

Paulo/SP, telefones: (11) 3122-6287 e (11) 3122-6277 – e-mail: 

censec@notariado.org.br, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

a existência de testamento em nome do de cujus.

Com a resposta, sendo positiva, intime-se a inventariante para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias e retornem os autos conclusos 

para deliberações.

Em caso negativo, intime-se a inventariante para que apresente as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, conforme dispõe 

o artigo 620 do mesmo códex.

 Feitas as primeiras declarações, proceda-se às citações previstas no 

artigo 626, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, dos termos 

deste inventário, atentando-se para o disposto no §4º, do artigo 626, do 

Estatuto Processual Civil.

Abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53993 Nr: 4889-75.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA – ME, EDNA CRISTINA VILAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 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 o mandado de cumprimento de 

Citação, penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31208 Nr: 1249-40.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Gorgen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomáz- 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, ANDERSON LOPES ALVES - 
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OAB:8953

 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.: 38023 Nr: 1499-68.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP, DSP, IP, TTP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32250 Nr: 1035-15.2013.811.0080

 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: APdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que manifestem interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de retorno ao arquivo. Prazo de 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35286 Nr: 246-45.2015.811.0080

 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: JCdS, RNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33899 Nr: 1044-40.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZERLITH BARBOSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O sistema Infojud implica quebra do sigilo fiscal constitucionalmente 

assegurado, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. A 

expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação (a exemplo do 

BACENJUD) ou as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas 

privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências cabíveis ao alcance da parte interessada. Admitir o contrário 

seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no cumprimento das 

obrigações que lhes incumbam.

 Por esta razão o pedido não vinga.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Faculto o pedido de suspensão do feito, por ausência de bens 

penhoráveis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47468 Nr: 1323-21.2017.811.0080

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:13639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Giovana Machuca - 

OAB:30.544, Júlio Eden Maluf - OAB:27096, Luiz Vinicius Silva 

Machado - OAB:32075

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33648 Nr: 853-92.2014.811.0080

 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: RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos em correição.

Analisando as petições de REF 41 e 42, observo que as partes não 

especificaram o que pretendem com a produção de prova testemunhal, em 

inobservância à decisão de REF 37.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 
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concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52685 Nr: 3968-19.2017.811.0080

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CD2O

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DIVINO MANOEL ROXA ajuizou Ação de retificação de registro civil, 

alegando erro de grafia em seu assento de nascimento.

 O Ministério Público apresentou parecer favorável.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A retificação é possível para corrigir falhas que por ventura existam no 

registro como no presente caso.

 Claramente, verifica-se que de fato houve erro material por ocasião do 

assento do registro civil de casamento do requerente, uma vez que a 

grafia correta do nome de sua genitora é MARIA FRANCISCA, 

perfeitamente corrigível, mormente se considerar que não existe prova 

nenhuma da existência de má-fé na motivação da parte autora em alterar o 

seu registro.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e autorizo ou por outra 

determino que se proceda à retificação nos assentos de nascimentos, nos 

termo da petição inicial. As retificações nos demais documentos deverão 

seguir o pedido feito na inicial e ao determinado nesta sentença.

 Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.106/15.

 Certificado o trânsito em julgado, oficie-se ao respectivo cartório de 

registro civil para retificação, com cópia integral do processo.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53293 Nr: 4353-64.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE JUSSARA BOKORNY KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 594-58.2018.811.0080

 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: MARIA CONCEIÇÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial.

Ponderando a alegação de pobreza, defiro a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Postergo a apreciação dos pedidos liminares para após a apresentação 

da contestação, eis que se evidencia prudente a oitiva da outra parte 

(especialmente quando em xeque dinheiro público e a possibilidade de 

irreversibilidade da decisão).

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32874 Nr: 173-10.2014.811.0080

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, DVG, FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEUSIMARIA FERREIRA DA SILVA, Cpf: 

88615618100, Rg: 3881544, Filiação: Maria Felizarda da Silva, data de 

nascimento: 01/07/1977, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de ação de destituição da poder familiar c/c 

adoção com pedido de tutela antecipada proposta pelo Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso em desfavor de Deuzimaria Ferreira da Silva

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Considerando-se o disposto no 

art. 256, II, do NCPC, visto que a parte autora alega a circunstância fática 

de que a parte ré se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, 

especialmente em face das diligências infrutíferas de tentativa de 

localização, extrai-se que o quadro-fático se amolda perfeitamente ao 

disposto no art. 256, §3º, do CPC.Além disso, entendo que a citação por 

edital só deve ser deferida quando esgotados os esforços de localização 

do réu, nos limites da razoabilidade.É o caso dos autos, mormente em vista 

do evidente lapso temporal existente entre o ajuizamento da demanda e o 

deferimento desta medida, levando-se em conta os esforços praticados 

pela parte autora na obtenção da informação necessária.Assim, determino 

a citação por edital da parte ré, fixando o prazo mínimo legal (20 dias), 

devendo o edital conter as informações previstas no art. 257 do 

CPC.Certifique-se.Sem prejuízo, defiro o pedido de realização de estudo, 

conforme requerido pelo Ministério Público.Expeça-se o necessário, com 

urgência.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, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 10 de fevereiro de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55244 Nr: 580-74.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO XAVANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elio Campos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY EDUARDO DA SILVA - 

OAB:13617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, através de seu Patrono, para que 

providencie o recolhimento do valor da diligência da Sra. Oficial de Justiça, 

que deverão ser recolhidos mediante emissão de guia disponível no sítio 
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eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de 

guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de 

Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13706 Nr: 840-40.2007.811.0080

 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 Rezende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 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.: 30798 Nr: 811-14.2012.811.0080

 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: NATÁLIA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 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.: 36804 Nr: 919-38.2015.811.0080

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA GUTH, CRISTINA APARECIDA GUTH, 

CARINA CLARA GUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 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, no prazo de 30 

(trinta) dias, proceda com a prestação de contas.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49992 Nr: 2601-60.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MARTINS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46512 Nr: 821-85.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 2622-41.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38260 Nr: 994-80.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Dias Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 
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OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38298 Nr: 1020-78.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Francisca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38445 Nr: 1112-56.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38863 Nr: 1288-35.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 dos Reis Fonseca Dorta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40516 Nr: 332-82.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldaira Cavalcante da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41999 Nr: 881-92.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Narciso Sorezina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44375 Nr: 1958-39.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45183 Nr: 73-53.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozellia Gomes de Sousa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45187 Nr: 74-38.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naira Batista de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47919 Nr: 1566-65.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massu Dias da LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 226-52.2018.811.0079

 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: MR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Ferreira de Arruda, Wilson 

Castilho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS PEREIRA 

GONZALEZ - OAB:34937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que 

indeferiu o pedido liminar requerido pela parte autora que objetiva a 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE da chamada “Fazenda Lago Azul”.

Preliminarmente, esclareço que o indeferimento da liminar não implica na 

improcedência da demanda, mas tão somente na constatação de ausência 

de elementos suficientes para sua concessão INALDITA ALTERA PARS.

 Afinal, o pedido é vultoso e almeja a posse de grande área de terras, de 

modo que A CAUTELA é sempre recomendada e IMPRESCINDÍVEL À 

ATUAÇÃO JURISDICIONAL.

 Entretanto, considerando-se que a parte autora alega ter adquirido a 

posse da área pela escritura pública de fls. 18/27, em que consta como 

VENDEDOR DANIEL VILLANUEVA DEMATTE, faculto a juntada de 

COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS que totalizam a 

quantia de R$1 milhão (entre essas pessoas), efetivadas em período 

próximo à lavratura da mencionada escritura, conforme os próprios termos 

da avença apregoada.

Sem prejuízo, determino que 02 Oficiais de Justiça (com apoio policial que 

já defiro) compareçam à mencionada Fazenda, certificando quem está na 

posse do imóvel (ou a mando de quem), bem como que colham eventuais 

esclarecimentos das pessoas que entendam por bem prestá-los.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42470 Nr: 1093-16.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMR, LGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o médico perito nomeado nos 

autos, conforme ciente abaixo, para realizar o exame pericial solicitado, 

conforme decisão. Tendo o Sr. Perito Judicial designado o dia 23 de 

fevereiro de 2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, 

situada na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão 

Cascalheira –MT, determinando a INTIMAÇÃO das partes acerca do ato 

designado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54077 Nr: 716-74.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Autos n. 716-74.2018.811.0079

Código n. 54077

Oficial de Justiça: Werner Solle

 CERTIDÃO

Certifico que, ante a negativa de recolhimento dos valores devidos a título 

de condução do Oficial de Justiça (Código de Processo Civil, artigo 82¹, 4ª 

Edição do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, artigo 649, 

§ 2° e 3°² e Portaria n.° 31/2016, artigo 4³), devolvo o mandado para 

providências.

Analisando o referido mandado, nota-se que há um ato de CITAÇÃO a ser 

cumprido na Fazenda Rancharia. Posto isso e, conforme Portaria dos 

Oficiais de Justiça 31/16, requeiro a intimação do autor para efetuar o 

pagamento das diligências iniciais no valor de R$ 985,00 reais (selecionar 

Fazenda Rancharia 40 km Arnon). Ressalto que o pagamento da diligência 

deve ser efetuado através da emissão de guia a ser emitida no site do 

TJMT, tudo conforme determina o Provimento 07/17-CGJ.

Dou fé.

Ribeirão Cascalheira - MT, 09 de fevereiro de 2018.

Werner Solle

Oficial de Justiça e Avaliador

Matrícula n. 32355

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42206 Nr: 960-71.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r 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: Sonia Lelles Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 14:45 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36060 Nr: 2622-41.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 15:00 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37877 Nr: 797-28.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 15:15 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38863 Nr: 1288-35.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 dos Reis Fonseca Dorta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 14:15 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47919 Nr: 1566-65.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massu Dias da LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 16:15 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45183 Nr: 73-53.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diozellia Gomes de Sousa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 18:00 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38301 Nr: 1021-63.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusimar Bezerra Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 14:00 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41999 Nr: 881-92.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Narciso Sorezina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 
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seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 17:45 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38260 Nr: 994-80.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Dias Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 17:15 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38298 Nr: 1020-78.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Francisca Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 15:30 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45187 Nr: 74-38.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naira Batista de Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 18:15 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40516 Nr: 332-82.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldaira Cavalcante da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 14:30 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36904 Nr: 396-29.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delzuita Arruda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 16:30 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46512 Nr: 821-85.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Aparecida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 17:00 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38445 Nr: 1112-56.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFdS, VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 13:30 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42470 Nr: 1093-16.2016.811.0079
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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: GMR, LGMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 13:45 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40733 Nr: 417-68.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Correia de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 15:45 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44375 Nr: 1958-39.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 16:00 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36847 Nr: 369-46.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 17:30 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49992 Nr: 2601-60.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MARTINS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a parte requerente na pessoa do 

seu procurador(a) para comparecer a pericial Judicial designada para o 

dia 23/02/2018, a partir das 16:45 horas (DF) na Clinica da Família, situada 

na Avenida Padre João Bosco, n.° 1.742, centro, Ribeirão Cascalheira 

–MT, sendo que a intimação da parte requerente para comparecer na 

perícia será na pessoa de seu procurador via Diário da Justiça Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 32155 Nr: 606-51.2013.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN FURTADO DE QUEIROZ, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - 

OAB:TO/ 2.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para intimar o Patrono da parte exequente a se 

manifestar sobre a realização da penhora do imóvel objeto da matrícula n.º 

47.241 do SRI de Barra do Garças - MT tendo em vista que referido imóvel 

não pertence a esta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13342 Nr: 1445-23.2006.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Farmacêutica Panarello Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J Barros Lima e Cia Ltda, Jair Barros Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S. Cavallari 

Rezende - OAB:6.057, Jair Campos Júnior - OAB:19688/GO, Lázaro 

José Gomes Júnior - OAB:8.194-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT0003652A

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente Jair Campos Júnior, Lázaro José Gomes 

Júnior e Daniele Izaura S. Cavallari Rezende, para que, providencie o 

deposito de diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser 

retirada no site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35739 Nr: 2363-46.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela Tamires de Lima, TONIMAR MARTINS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAMELA TAMIRES DE LIMA, Rg: 

2535606-2, Filiação: Maria Aparecida de Lima e José Luiz de Jesus 

Sacramento, data de nascimento: 29/10/1993, brasileiro(a), natural de 
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Barra do Garças-MT, solteiro(a), Telefone 9925 0062. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 10 de outubro de 2014, por volta das 21h50min, 

na Rua Bruxelas, s/nº, bairro Cinco de Maio, nesta cidade, a denunciada 

PAMELA subtraiu, para ela, mediante abuso de confiança coisa alheia 

móvel consistente em 1 telefone celular, marca Samsung (não 

apreendido), avaliado em R$ 800,00 (fls. 45), pertencente à vítima 

CAROLINA FERNANDA SILVA OLIVEIRA Consta também que, logo após 

os fatos descritos no item 1, em local não especificado, nesta cidade, o 

denunciado TONIMAR subtraiu, para si, mediante fraude, coisa alheia 

móvel consistente no telefone acima mencionadoAnte o exposto, denuncio 

PAMELA TAMIRES DE LIMA e TONIMAR MARTINS PEREIRA como incursos 

no art. 155, § 4º, inciso II, ambos do Código Penal. Requeiro seja a 

presente recebida, citando-se os denunciados para ofereceremresposta 

escrita em 10 dias (CPP, artigo 396).

Despacho: Processo nº 2363-46.2014.811.0079Código: 35739Indiciado: 

PAMELA TAMIRES DE LIMA e TONIMAR MARTINS 

PEREIRACriminalDecisão.Visto etc.Trata-se de denúncia oferecida em face 

de PAMELA TAMIRES DE LIMA e TONIMAR MARTINS PEREIRA, 

imputando-lhe a prática do crime de Furto Qualificado art. 155, §4°, inciso II 

do Código Penal. Ante a existência dos requisitos formais e materiais da 

denúncia (art. 41 do Código de Processo Penal), ou seja, há prova da 

materialidade e indícios suficientes de autoria, RECEBO a denúncia nos 

seus termos. CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, mediante Advogado, responda à acusação, por escrito, 

inclusive juntando documentos, especificando provas e arrolando as 

testemunhas pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 

396-A, do CPP. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado citado não constituir defensor, DETERMINO QUE SEJA NOMEADO 

DEFENSOR PÚBLICO para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Venham 

aos autos certidão de antecedentes criminais do denunciado desta 

Comarca. Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes 

do acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal. Conforme exige o item 7.5.1, 

Inciso VI, da CNCGCJ/MT, determino a comunicação do recebimento desta 

denúncia ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, à Delegacia de Polícia local, bem como a alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). Determino 

a juntada da certidão de antecedentes dos denunciados e certidões do 

que constar.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Ribeirão Cascalheira/MT, 

20 de Abril de 2016.AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLIJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 09 de fevereiro de 2018

Thiago Afonso Carolo Teichmann Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53078 Nr: 226-52.2018.811.0079

 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: MR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Marcelo Ferreira de Arruda, Wilson 

Castilho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS PEREIRA 

GONZALEZ - OAB:34937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça (CARTA PRECATÓRIA CITAÇÃO FLS. 

122 E MANDADO DE CONSTATAÇÃO), mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19355 Nr: 679-28.2010.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA PEREIRA DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

SOUZA MOURA, para devolução dos autos nº 679-28.2010.811.0079, 

Protocolo 19355, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40415 Nr: 286-93.2016.811.0079

 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: DOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - 

OAB:34487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953/MT, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:OAB-MT 

19386-O

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para manifestação (DJE), no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38753 Nr: 1256-30.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:18.308 A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

O sistema Infojud implica quebra do sigilo fiscal constitucionalmente 

assegurado, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. A 

expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação (a exemplo do 

BACENJUD) ou as expedições de ofícios a órgãos públicos e empresas 

privadas somente se justificam, excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências cabíveis ao alcance da parte interessada. Admitir o contrário 

seria possibilitar que o Juiz substitua as partes no cumprimento das 

obrigações que lhes incumbam.

 Por esta razão o pedido não vinga.
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Intime-se a parte autora para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Aguardar decuro de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38328 Nr: 1036-32.2015.811.0079

 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: DFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, conforme se observa da certidão 

retro.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38663 Nr: 1211-26.2015.811.0079

 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): R. Vargas Lemes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumprir decisão de ref 3. Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48132 Nr: 1685-26.2017.811.0079

 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: RAR, PGGAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (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 do beneficiário (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50332 Nr: 2735-87.2017.811.0079

 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: MCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda, conforme o acordo.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41883 Nr: 837-73.2016.811.0079

 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: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - Defensora 

Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT

 Vistos em correição.Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código 

de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias 

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 pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42475 Nr: 1097-53.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GERSON CHRISTMANN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública para exercer a curadoria 

especial (contestação).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44150 Nr: 1832-86.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44625 Nr: 2074-45.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ABADIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46221 Nr: 666-82.2017.811.0079

 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): MARCIA JORGE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46341 Nr: 721-33.2017.811.0079

 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): MARLENE CANDIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48841 Nr: 2001-39.2017.811.0079

 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: IMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490/MT, Claudio Barros Camara - OAB:19055/MT, NILSON 

MARCOS ADORNO SANTOS - OAB:18487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação, EM DATA A SER DEFINIDA PELO SETOR DE 

CONCILIAÇÃO.

 O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de 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). 

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 advogados.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 
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reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51817 Nr: 3388-89.2017.811.0079

 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): ERNANDO SIQUEIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Atualize-se o sistema Apolo cadastrando os últimos patronos habilitados 

nos autos.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35919 Nr: 2515-94.2014.811.0079

 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: Idalina Feitosa Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASILIO OLIVEIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.SECRETARIA: atualizar Apolo para constar advogado 

do polo passivo. Após, intimar por impulso.Com fundamento nos arts. 6º e 

10º, do Novo Código de Processo Civil, faculto às partes o prazo comum 

de 05 (cinco) dias 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 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação.Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37017 Nr: 449-10.2015.811.0079

 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: LHMSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCRÉCIA DA SILVA 

MARQUES FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para manifestação sobre a petição de REF 

58.

Prazo de 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37345 Nr: 579-97.2015.811.0079

 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: Francisca de Fátima Damasia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Expeça-se o mandado de averbação do divórcio. Após, ao arquivo. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38662 Nr: 1210-41.2015.811.0079

 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): R. Vargas Lemes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 BANCO BRADESCO S/A ajuizou ação de busca e apreensão com pedido 

de liminar contra R VARGAS LEMES EPP (Posto Rodeio), com base no 

Decreto-Lei nº 911, de 1969, sob o resumido fundamento de que celebrou 

contrato de financiamento com o polo passivo (contrato de alienação 

fiduciária), para aquisição do veículo automotor e, ante a mora quanto às 

prestações vencidas, pretendeu a retomada do bem. Acompanhando a 

inicial foram juntados documentos.

 A liminar foi deferida.

 Citada, a parte ré não apresentou defesa, quedando-se inerte.

Vieram conclusos os autos para sentença. É o relatório. Fundamento e 

Decido.

Citado pessoalmente mediante oficial de justiça, o polo passivo não ofertou 

resposta ao pedido, operando-se a revelia.

 Frente a essa situação, duas consequências emergem da lei processual. 

A primeira, o julgamento antecipado do mérito, em conformidade com o 

artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. A segunda, a 

presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Não tendo a parte acionada contestada o pedido, tem-se por verdadeiros 

os fatos afirmados na petição inicial, decorrendo o julgamento antecipado 

do mérito.

 Vale dizer, ainda, que o proponente comprovou documentalmente, com a 

petição inicial, a existência do contrato e o inadimplemento.

 Destarte, é de rigor procedência do pedido.

 Ante o exposto. TORNO DEFINITIVA a liminar. JULGO PROCEDENTE o 

pedido e, com fundamento no artigo 2° e parágrafos do Decreto-lei n° 911, 

de 1969, segundo alteração trazida pela Lei nº 13.043/2014, consolido a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, nas mãos do polo 

ativo, que desde já fica expressamente autorizado a vendê-lo a terceiros.

 Arcará o polo passivo com as custas, despesas processuais e 

honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), quantia atualizável desta data e até a liquidação, com juros legais 

moratórios contados do trânsito em julgado desta sentença – art. 85, §§8º 

e 16º, NCPC.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39078 Nr: 1378-43.2015.811.0079

 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
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO JM DE BARROS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REF36: Defiro o pedido, conforme requerido, devendo o feito retomar sua 

marcha processual. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39387 Nr: 1521-32.2015.811.0079

 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: DFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública para exercer a curadoria 

especial (contestação).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39906 Nr: 118-91.2016.811.0079

 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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R VARGAS LEMES EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste cumprimento 

de sentença.

Intime-se o devedor para no prazo de 15 (quinze) dias pagar o valor da 

dívida, sob pena de ser acrescida multa de 10%, nos termos do art. 523, 

§1º, do NCPC.

 Após o transcurso do prazo acima estabelecido e, caso o devedor se 

mantenha inerte quanto ao cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa 

de 10 (dez por cento) sobre o montante da condenação.

Com a vinda ou decorrido o prazo, manifeste-se a parte exequente no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40308 Nr: 261-80.2016.811.0079

 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: JPAC, HAFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:8460 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43244 Nr: 1433-57.2016.811.0079

 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): NAIANE DIAS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos 

manejados.SECRETARIA:  Cumpr i r  dec isão já  pro fer ida, 

imediatamente.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44524 Nr: 2027-71.2016.811.0079

 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): Catiane Alves da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REF 14: Defiro o pedido. Expeça-se o necessário, devendo o feito retomar 

à regular marcha processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46459 Nr: 796-72.2017.811.0079

 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: MAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALMEIDA LEAO - 

OAB:17068/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

REF 78: Defiro o pedido. Remetam-se os autos a São Félix do Araguaia - 

MT, com as baixas necessárias. Ás providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46536 Nr: 833-02.2017.811.0079

 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): JOANINHA NARDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:GO 21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 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 
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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 pela juntada do recebimento da notificação extrajudicial 

emitida. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48020 Nr: 1632-45.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira s/a Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanubia Nascimento Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 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 pela juntada do recebimento da notificação extrajudicial 

emitida. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48209 Nr: 1737-22.2017.811.0079

 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): Marciane Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes (ref 15).

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49100 Nr: 2119-15.2017.811.0079

 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: SBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora (DJE) para se manifestar sobre a ausência de 

citação, pressuposto processual indispensável para o prosseguimento do 

feito.

Prazo de 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49292 Nr: 2204-98.2017.811.0079

 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: CAdO, DRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784, JACQUELINE CAVALCANTE MARQUES - 

OAB:MT/11.784, Jacqueline Cavalcante Marques - OAB:MT0011784O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda, conforme o acordo.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50424 Nr: 460-18.2018.811.0052

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DAS IGREJAS BATISTA DO OESTE 

MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ 

NOVAES - OAB:OAB/MT 19.946/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO NECESSÁRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Em detida análise ao feito, POSTERGO a análise 

da exordial e DETERMINO a intimação dos Requerentes para que 

providenciem, no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, os documentos 

faltantes declinados pelo “Parquet” à ref. 09, “in verbis”:“No entanto, não 

houve o atendimento dos seguintes itens exigidospelo art. 3º, da aludida 

Portaria:(a) não preencheu o requisito no tocante à tempestividade 

(comantecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis);(b) deixou de informar 

se haverá montagem de palcos e/ou quaisquer estruturas que necessitem 
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de laudo expedido por profissional técnico habilitado na área (ART), o que 

certamente se mostra indispensável, para que a segurança do público e 

dos próprios artistas que se apresentarão;(c) deixou de informar se 

haverá venda e/ou distribuição de itens do gênero alimentício, que 

necessite de fiscalização pela vigilância sanitária, o que certamente se 

mostra indispensável, para que a preservação da saúde do público e dos 

próprios organizadores do evento;(d) não apresentou documentação e 

esclarecimentos quanto à forma que se dará a segurança durante o 

evento, ainda que se trate de evento com cunho religioso; (e) apesar de 

mencionado no requerimento, não apresentou o documento que comprove 

a comunicação do evento à Polícia Militar; (f) deixou de informar a hora do 

término do evento no dia 10/02/2018”. Diante da urgência, SERVE CÓPIA 

DA PRESENTE COMO MANDADO. Ciência ao Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 588-09.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edifranque Bartolomeu de Souza, Fernanda de 

Oliveira Aguiar, Elias Amarante Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN CESAR DA COSTA - 

OAB:15033/O, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR EDIFRANQUE BARTOLOMEU DE SOUZA, brasileiro, 

convivente, operador de máquina, titular do CPF n. 051.674.981-12 e do 

RG n. 2192443-0 SPP/MT, filho de Edivaldo Bartolomeu dos Santos e Izeni 

Conceição dos Santos, nascido em 12/11/1992, em Lambari D’Oeste/MT, 

residente na Rua Santo Antônio, s/n., Bairro Lago Azul, Lambari 

D’Oeste/MT, atualmente recolhido em uma das celas da Cadeia Pública 

Municipal de Rio Branco/MT nas penas do art. 33, caput, da Lei Federal n.º 

11.343/2006 e ABSOLVER FERNANDA DE OLIVEIRA AGUIAR, vulgo 

“NANDA”, brasileira, convivente, titular do RG n. 2835782-5 SSP/MT e do 

CPF n. 066.013.431-45, filha de Atenogeles Mota de Aguiar e de Marlene 

de Oliveira Aguiar, nascida em 24/08/1997, em Mirassol D’Oeste/MT, 

residente na Fazenda Fumalinda, na curva antes da cidade, à esquerda, 

zona rural de Mirassol D’Oeste, tel (65) 99984-0876, integralmente dos 

fatos lhe atribuídos na denúncia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35041 Nr: 31-56.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS BENEDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Autos: 31-56.2015.811.0052 – Código: 35041

DESPACHO

Vistos em correição.

Intimem-se o requerente e o perito nomeado à ref. 40, para que se 

manifestem quanto à realização da perícia, que havia sido designada para 

o dia 01 de dezembro de 2017. No tocante ao perito, consigne-se que, 

caso tenha havido a perícia, ele deverá encaminhar COM URGÊNCIA, a 

este Juízo o respectivo laudo.

No tocante ao requerido à ref. 52, pontuo que já foi cumprido pela 

secretaria da vara.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 38635 Nr: 193-17.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Buzetti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

totalmente PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por idade de 

trabalhador rural, razão por que CONDENO o INSS ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor de Marina Buzetti de Oliveira, no 

valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data do requerimento 

administrativo, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, com incidência 

de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida , 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. No ponto, “a 

partir da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado.CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ).ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas 

processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos 

pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo 

grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º 

do art. 496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não 

excederá a 100 (cem) salários mínimos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32831 Nr: 1281-95.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria dos Santos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1281-95.2013.811.0052 – (Código: 32831)

Vistos em correição.

Cuida-se de Execução de Sentença movida por MARIA DOS SANTOS 

CRUZ, contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Entre um ato e outro, foi informado a implantação do benefício conforme 

fls. 131/135.

Certidão às fls. 139, informando que a parte autora nada se manifestou.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVÍSSIMO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença.

 No caso dos autos, vê-se que houve o pagamento da dívida e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pelo executado da obrigação, nos termos do o art. 924, e o art. 925, estes 

últimos do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a não resistência à 

pretensão.

Deixo de condenar a requerida em custas processuais, nos termos do art. 

8, §1º da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei 7.603/01.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44602 Nr: 1168-05.2017.811.0052

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Braghin Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Braghim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: Vistos. Nos termos do Artigo 

840 do Código Civil, é licito às partes preveniram ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas. Nesta circunstância cabe ao magistrado a 

análise dos requisitos legais para a formação do negocio jurídico, não 

havendo necessidade de adentrar-se no mérito da causa. No presente 

caso trata-se de partes maiores e capazes, objeto licito e forma prevista 

em Lei. Não havendo clausulas que possam ser consideradas 

exorbitantes, contrárias ao ordenamento jurídico, de rigor a homologação 

do acordo entabulado pelas partes. Assim, HOMOLOGO o acordo 

formulado pelas partes e desta forma JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC. 

Saem os presentes intimados. Custas, despesas e honorários 

advocatícios na forma transacionaria. Transitado em julgado, ao arquivo, 

com as anotações e baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 1029-87.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivaldo Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:15715-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos sob o Código: 40418

Vistos em correição.

Processo em ordem e considerando o decurso de prazo para a 

manifestação das partes acerca do laudo pericial à ref.31, INTIMEM-SE as 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, ou 

ratificar as já existentes no presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de o silêncio ser interpretado como desinteresse na produção 

de outras provas e, consequentemente, encerramento da fase de 

instrução probatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48203 Nr: 3022-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS, EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de ref. 28, haja vista que o expediente do núcleo 

da Defensoria Pública desta comarca encontra-se suspenso de acordo 

com a Portaria n.779/2017, NOMEIO 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, visto que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

Na mesma oportunidade, considerando o aporte nos autos do estudo 

psicossocial, DÊ-SE vistas dos autos ao representante do Ministério 

Público para se manifestar no que entender de direito.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33616 Nr: 552-35.2014.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT-5.106-A

 Autos: 552-35.2017.811.0052 – Código: 33616

DECISÃO

Vistos em correição.

Diante do ofício juntado à ref. 20, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. 

ADAILTON DA SILVA PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como 

advogado nesta execução, 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 arbitrados por ato, 

observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento constante na 

tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

REITERE-SE o ofício de ref. 18. Com a resposta, intime-se a defesa e, 

após, remetam-se os autos ao MP, para que se manifestem quanto à 

remissão do reeducando.

Cadastre-se o defensor dativo no sistema Apolo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39383 Nr: 533-58.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Autos: 533-58.2016.811.0052 – Código: 39383

DECISÃO

Vistos em correição.

Tendo em vista que o menor tinha sua defesa efetuada pela Defensoria 

Pública, que encontra-se com os trabalhos suspensos nesta Comarca, 

NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS, 

OAB/MT n. 21.378, 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 arbitrados ao final deste 

processo, observando-se o teto máximo e o regime de cumprimento 

constante na tabela OAB/MT, bem como de acordo com o zelo despendido 

e a complexidade que a causa requer.

No tocante à petição de ref. 70, consigno que os referidos áudios foram 

anexados à ref. 72

Determino ainda:

1- Oficie-se novamente à equipe multidisciplinar solicitando a realização de 

estudo psicossocial. Consigne-se que o descumprimento deste comando 

poderá ensejar na responsabilização por crime de desobediência.

2- Intime-se o advogado nomeado acima para apresentar defesa prévia.

3- Cadastre-se o defensor dativo no Sistema Apolo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30153 Nr: 1347-46.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guidini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 688 de 723



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 786-46.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurino Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 Autos: 786-46.2016.811.0052 – Código: 39961

DESPACHO

Vistos em correição.

Ao ser citado, o acusado requereu que fosse assistido pela Defensoria 

Pública, que encontra-se com os trabalhos suspensos nesta Comarca.

Dessa forma, com base forte nos princípios do Contraditório e Ampla 

Defesa estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, é certo de que na fase 

processual, o acusado deve ser assistido por defesa técnica, sob pena 

de nulidade absoluta.

 Isso posto, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. CÉZAR LUIZ BRANICIO 

DA SILVA, OAB/MT n. 21373, 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, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o advogado nomeado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar resposta escrita à acusação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45094 Nr: 1454-80.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.373/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos sob o Código: 45094

Vistos em correição.

Processo em ordem, pendente apenas a manifestação da parte autora.

Assim sendo, reitere a intimação de seu patrono dativo, sob pena de 

revogação da nomeação.

Após, ao MPE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37298 Nr: 860-37.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivanio Rosa de Oliveira, Ednedison Roberto 

de Souza França, Ezaqueu Camilo de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:OAB/MT 22.398/O

 Autos: 860-37.2015.811.0052 – Código: 37298

DESPACHO

Vistos em correição.

Diante da certidão de ref. 17, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. ANDRÉ 

DA CONCEIÇÃO 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, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

1- Intime-se o advogado nomeado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente resposta escrita à acusação.

2- Aguarde-se o retorno da missiva de refs. 19/20.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-56.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUIDINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/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 RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 15 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - 

MT22398/O 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/04/2018 Hora: 09:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000036-56.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

10.873,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) 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, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-86.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JAKS DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C F DE OLIVEIRA AUTO CENTER - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 15 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - 

MT22398/O 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/04/2018 Hora: 08:00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000034-86.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

21.450,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) 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, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-41.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BASILIO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 15 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - 

MT0021373A 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: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/04/2018 Hora: 09:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000037-41.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

2.390,82; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) 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, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-94.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000178-94.2017.8.11.0052 REQUERENTE: CELITA MARTINS DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra apto para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta pela 

reclamante contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE 

MT. Alega a parte autora que seu esposo faleceu em 11 de março de 

2017, ocasião em que foi solicitado o cancelamento do débitos 

automáticos das contas de consumo da residência da requerida. Afirma 

que não solicitou que continuasse o debito automático em relação a 

Reclamante. A empresa requerida afirma que houve o cancelamento pela 

autora dos débitos na conta do falecido esposo, quando foi solicitado que 

as conta continuasse sendo debitadas na conta corrente da Reclamante, 

autorização esta que foi dada pela procuradora da autora, conforme 

demonstra procuração juntada pela reclamada e autorização assinada por 

esta. Primeiro, 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 cerne da questão consiste em verificar se houve a 

falha na prestação dos serviços, e principalmente, se ensejou os danos 

morais pleiteados. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada 

entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao 

caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a 

inversão do ônus da prova. Analisando o conjunto probatório elencado 

nos autos bem como a alegações das partes, verifico que a parte 

reclamante não tem razão quanto à sua pretensão. Verifico que no 

presente caso cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

autorização de debito automático na conta corrente, o que o fez, conforme 

se verifica nos documentos acostados à contestação junto ao id. 

11086776. A empresa junta aos autos os contratos devidamente 

assinados pela requerente, juntamente com seus documentos pessoais e 

procuração (id. 11086774). Assim, a empresa requerida comprova que 

houve a contratação do serviço, não existindo assim qualquer falha na 

prestação dos serviços. A autora deixou de impugnar a contestação e os 

documentos. Assim, não há falar em indenização a título de danos morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Pelo exposto, OPINO QUE SEJA JULGADA TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010419-42.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DE SOUZA MENESES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010419-42.2016.8.11.0052 REQUERENTE: SILVANE DE SOUZA MENESES 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos. 

Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte 

autora aduz que solicitou transferência do curso de pedagogia, da 

Universidade do Estado de Mato Grosso, para a universidade reclamada, 

que restou indeferido, contudo, a reclamada está efetuando a cobrança 

sem a efetiva prestação de serviço. Citada a requerido compareceu em 

sede de audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da 

composição amigável, a parte requerida apresentou contestação, a autora 

impugnou as alegações da requerida. Dispensado o relatório nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que o caso 

dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado parcialmente procedente. Ab initio, destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do 

evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele 

previstas, caso dos autos: Art. 17. Para os efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Art. 29. Para 

os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele 

previstas. Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora comprovou solicitou a transferência da 

universidade, e mesmo a autora tendo efetuado o pagamento da matricula, 

foi negado o requerimento pela reclamada. Verifica-se que mesmo a 

autora não utilizando o serviço, por negativa da própria reclamada, está 

sendo cobrada indevidamente por mensalidade do mês de setembro à 

dezembro de 2015, no valor de R$ 419,97 (quatrocentos e dezenove reais 

e noventa e sete centavos). A empresa reclamada alega apenas que não 

existe nexo de causalidade para gerar dano moral, ausência de provas do 

dano sofrido e requer a improcedência da ação, não apresentando 

nenhum documento comprobatório, contudo, a tese sustentada não incide 

na exclusão de sua responsabilidade objetiva de indenizar, haja vista a 

crível cobrança indevida por serviço não prestado. Desta feita, restou 
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devidamente demonstrado a falha na prestação de serviço contratada, 

visto que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a isenção 

de responsabilidade ou comprovar que a cobrança é legitima, já que a 

negativa da transferência for realizada pela própria reclamada, não sendo 

crível cobrar da autora por serviço que não usufruiu. A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Conforme 

resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e 

corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos morais 

abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de 

um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à 

reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua 

segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de 

sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na 

realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente 

a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes 

à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 

integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há 

como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, 

no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no 

desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na 

humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 

normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 

desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, 

pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que 

as insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Com efeito, os 

documentos juntados demonstram os dissabores vivenciados pela autora, 

qual seja o abalo psíquico, constrangimento perante o social, etc, posto 

que foi assegurado a transferência do curso, inclusive com a matricula da 

autora e emissão de boleto de pagamento pela reclamada, que após negou 

a transferência e ainda cobrou indevidamente pro serviço não prestado. 

Assim, ante tais intercorrências negativas, presume-se o abalo emocional 

e fragilidade da confiança do consumidor para com a requerida, eis que se 

manteve omissa. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO – 

DANO MORAL – ONUS DA PROVA DO RÉU - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DANO MORAL PURO - 

DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – 

PARÂMETROS DO STJ - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – INCABÍVEL - 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes é ato ilícito e resulta no dever de indenizar por dano moral. 

(Ap 119786/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2016, 

Publicado no DJE 27/06/2016) Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 

integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Pelo o exposto, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte requerida, a declaração da 

inexistência do debito no valor de R$ 419,97 (quatrocentos e dezenove 

reais e noventa e sete centavos), com a exclusão do nome da requerida 

ao cadastro de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de multa diária no valor de 100,00 (cem reais); CONDENAR ao pagamento 

de indenização pelos danos morais causados à autora, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do 

Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros 

de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Na hipótese de não ser 

efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a 

contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e 

juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no 

artigo 523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza Togada

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 691 de 723



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000059-36.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARTINS DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000059-36.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MARTA MARTINS DE MATOS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Sem relatório, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei Federal n.º 9.099/95. De pronto, mister discorrer 

que a atividade jurisdicional tem por finalidade justamente a pacificação 

social por meio da solução dos litígios que lhe são submetidos a 

julgamento, dessarte, havendo autocomposição entre as partes nada mais 

resta senão homologá-lo. Pelo exposto, HOMOLOGO a autocomposição 

(id. 11439804) em todos os seus termos e cláusulas, para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do artigo 922, caput, do CPC. Sem 

custas. P.R.I.C. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juíza Togada, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO DESPACHO Numero do Processo: 

8010343-18.2016.8.11.0052 REQUERENTE: LANGE DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em correição. Tendo em vista o pedido de 

desistência da autora sob id. 10562205, INTIME-SE contrária para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, sendo o silêncio 

interpretado como anuência (art.485, §4º do CPC/15). Após, CONCLUSOS. 

ÀS PROVIDÊNCIAS.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010136-19.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MARIA CELENE ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos em correição. 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. manejou os presentes embargos aclaratórios, 

alegando, em apertada síntese, que a sentença proferida fora omissa, 

uma vez que não fundamentou a condenação aos danos morais, ante 

inexistência de fato ensejador do referido dano. Vieram conclusos. 

Decido. Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras 

hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes na 

sentença. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia 

doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São 

Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às 

hipóteses de cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de 

apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional 

deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de 

ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na 

fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e 

precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito 

das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição 

dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que 

existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de 

uma logicamente significará a negação da outra.” (negritos originais). Com 

efeito, não há que se falar em omissão ou qualquer outra hipótese do art. 

1.022, inciso II do CPC, uma vez que a sentença proferida encontra-se 

devidamente fundamentada, indicando a razão da condenação do 

embargante em danos morais. A questão envolve erro ou acerto do Juízo 

sobre a apreciação do mérito, o que reclama outra espécie de recurso 

para o seu desenrolar. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. 

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE 

REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem 

acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da 

decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do 

embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos 

declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma contradição na sentença, nos termos do art. 1.022, §1º, 

inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em que 

prolatada. No mais, tendo em vista a informação de cumprimento integral 

dos comandos da r. sentença na id. 11414878, DEFIRO o pedido de 

levantamento do valor depositado em id. 11322793, observando a conta 

bancária ora informada e o montante devido. EXPEÇA-SE o competente 

Alvará. Em seguida, não sendo nada requerido pelas partes, AO 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000101-85.2017.8.11.0052 REQUERENTE: KENEDI SAIMONTON LOURES 

DE LAET REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de 

Reclamação Cível – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora aduz que 

solicitou o cancelamento da sua linha telefônica nº 65 9 9925-1406, no dia 

09/12/2016, contudo a reclamada continuou cobrando indevidamente as 

fatura do mês de dezembro e janeiro. A reclamada afirma que as 

cobranças são devidas e que o ciclo de faturamento do plano se iniciava 

em 02 de cada mês e terminava no dia 01 do mês seguinte, houve 

cobrança do mês, tendo em vista que a linha foi cancelada apenas em 

janeiro. Citada a requerida compareceu em sede de audiência de 

conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição amigável, a 

parte demandada apresentou contestação enquanto o autor nada se 

impugnou. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos 

é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. No mérito, o pedido inicial deve ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 692 de 723



julgado procedente. Assim, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou que solicitou o cancelamento no mês de dezembro, 

conforme protocolo nº 20174121943130, que não foi impugnado pela parte 

requerida, enquanto o requerido nada trouxe, a fim de corroborar as suas 

teses defensivas. Explico. A parte adversa fundamentou sua contestação 

na ausência de danos suportados pelo autor, padecendo em argumentos 

genéricos e fragilizados. Desta feita, embora defenda a existência de 

cobrança devida, não acostou qualquer documento que comprovasse a 

efetiva utilização do serviço após o pedido de cancelamento, ou seja, não 

se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que o autor encontra-se em 

posição de hipossuficiência, nos moldes do diploma de defesa 

consumerista (art. 6º, VII do CDC). Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO 

PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES – 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO 

MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM 

ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – MANUTENÇÃO – PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN 

PEJUS – RECURSO DESPROVIDO. Se a empresa de telefonia deixou de 

providenciar o cancelamento da linha telefônica após a solicitação do 

Apelado e a falha na prestação de serviços culminou na negativação 

indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, 

indenização por danos morais é a medida que se impõem. A fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios 

de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Em 

relação aos danos morais a correção monetária deve incidir a partir da 

prolação do ato sentencial, conforme disposto na Súmula 362 do STJ. No 

que diz respeito aos danos materiais, deverá incidir a partir do evento 

danoso. Não obstante os juros moratórios, a teor do disposto na Súmula 

54 do STJ, devam incidir a partir do evento danoso, para não recair em 

reformatio in pejus deve ser mantido como fixado pelo julgador Singular 

ante a ausência de recurso da parte contrária. (Ap 140240/2014, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 10/03/2015) 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade das 

faturas, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora descontados. Do Dano moral A presente questão 

encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a 

ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente 

realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da 

indenizabilidade dos danos morais. Em se tratando de dano moral, a 

reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, 

resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima. Revela-se, 

in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo 

emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias 

vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra 

circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum 

debeatur. Com efeito, o documento juntado na inicial demonstra que o 

autor somente não teve seu nome negativado em razão do deferimento da 

liminar vindicada neste autos, id. 9286665. Por oportuno, a parte 

reclamada quis compelir o autor ao pagamento de um serviço contrato, 

mas cobrado em excesso, afrontando aos princípios da boa-fé objetiva e 

proposta, dispostas em nosso diploma civil em seus artigos 421 e 422, in 

verbis: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Assim, a liberdade de 

contratar é livre, bem como a sua aceitação que deverá se valer do meio 

expresso, tácito ou presumido, sendo certo que, in casu, não ocorrer 

quaisquer destas modalidades, inexistindo motivação de contratar naquele 

valor disposto na fatura. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 

cobrança de fatura inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, 

gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto 

devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a 

reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no 

sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, 

independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do 

protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa 

aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas 

ao seu patrimônio moral. Ademais, o direito de exercício de cobrança, 

qualquer que seja seu embasamento, não poderia atingir os direitos de 

personalidade da autora. Finalmente, havendo, in casu, o dano moral 

indenizável e sendo este consequência exclusiva da ação injurídica 

atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a culpa e o 

dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua responsabilidade 

civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. A presente questão encontra-se centrada 

no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar 

(nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro 

não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem 

tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou 

jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade. A 

jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos 

nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. 

Confira-se: “Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de 

ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e 

levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico 

que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - 

mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao 

ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação 

prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da 

alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo 

mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a 

calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66) E 

acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum 

daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem 

jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os 
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integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense 

a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo 

o exposto, OPINO pelo JULGAMENTO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Ainda, OPINO por DECLARAR INEXISTENTE o 

negócio jurídico em questão, devendo a Secretaria da Vara oficiar os 

órgãos competentes acerca da inexistência do mencionado crédito, tudo a 

ser feito após o trânsito em julgado da sentença. DEIXO de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do 

valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado 

da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo 

de multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c 

Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado 

em Juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 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 anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina 

Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos 

da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000117-39.2017.8.11.0052 REQUERENTE: NAIR MARCULINO VIDAL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de ação de indenização por 

danos morais – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora que efetua o 

pagamento das suas faturas em dias, porém os meses de Julho e Agosto 

foram cobrados indevidamente duas vezes e foram pagos em duplicidade. 

A requerida juntou contestação genérica que não condiz com a narrativa 

da petição inicial, e também não juntou nenhum documento para comprovar 

que a cobrança foi devida. Citada a requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição 

amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. Os autos 

vieram conclusos. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que o caso 

dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Em não havendo preliminares e/ou 

prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao mérito causae. No 

mérito, a demanda deve ser julgada procedente. Assim, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança no importe de R$ 73,06 (setenta e três reais e seis centavos) 

e o seu efetivo pagamento, consoante comprovante de pagamento id. 

9421102, enquanto a parte requerida nada trouxe, a fim de corroborar as 

suas teses defensivas. Desta feita, restou devidamente demonstrado os 

valores cobrados em excesso, visto que a requerida não se desincumbira 

do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da 

autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica, pois não 

há como comprovar que não utilizou dos serviços ora descontados. Da 

repetição de indébito. De outro norte, quanto ao pedido de repetição do 

indébito, em dobro ou no mesmo valor, frisa-se que o art. 42, parágrafo 

único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa do Consumidor) prevê 

expressamente que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. Assim, para ser aplicada a pena do citado dispositivo legal 

exige-se a presença dos seguintes requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) 

dívida originária de uma relação de consumo; e iii) pagamento indevido. 

Nesse diapasão, volvendo os olhos aos autos, verifica-se que tais 

requisitos se encontram preenchidos, uma vez que a parte autora 

dispendeu gastos para quitar uma dívida cobrada excessivamente, 

ocasionando dissabores. Por outro lado, na ótica do Código Civil, a sua 

procedência também é a decisão mais acertada. Tal conclusão tem por 

premissa o próprio texto do art. 940 do Código Civil, assim positivado: 

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição”. Ademais, a dívida se originou de uma relação de consumo e o 

autor dispendeu valores em excesso ao que de fato era devido, 

totalizando o importe de R$ 73,06 (setenta e três reais e seis centavos) 

referente ao mês de julho/agosto 2017.. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 
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qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que o autor sofrera constrangimento ao ter o valor de 

sua fatura cobrada excessivamente sem prévio aviso ou acordo entre as 

partes. Ocorreu que, mesmo diante de inúmeras tentativas de solucionar o 

dissabor vivenciado, a requerida ignorou o seu anseio e tampouco 

concedeu amparos assistenciais, medida esta ilegal e totalmente arbitrária. 

Nesse sentido: “TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00697244220078190002 RIO DE 

JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 01/06/2009 

Ementa: CIVIL. CONTA-SALÁRIO. DECONTO DE PARCELAS DE 

EMPRÉSTIMONÃO CONTRAÍDO PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO 

FRAUDULENTA. FATO DO SERVIÇO. LEI 8.078/90. FORTUITO INTERNO. 

REPARAÇÃO MORAL. COMPOSIÇÃO. Empréstimo consignado obtido junto 

a instituição financeira ré, por terceiros de forma fraudulenta. Descontos 

indevidos nos proventos de aposentadoria da autora. Inexistência de 

qualquer contrato de empréstimo firmado com a correntista. Fortuito 

interno dos atos realizados pelas instituições financeiras. Sentença que 

condenou a instituição financeira a devolver, em dobro, as parcelas 

indevidamente descontadas da conta da autora e reparação moral fixada 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostrou justa e proporcional ao 

dano infligido. Recursos manifestamente improcedentes a que se nega 

seguimento na forma do caput, do art. 557, do Código de Processo Civil. 

T J - M S  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 8 0 0 0 1 0 6 5 2 0 1 4 8 1 2 0 0 1 6  M S 

0800010-65.2014.8.12.0016 (TJ-MS) Data de publicação: 28/01/2016 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – OBRIGAÇÃO 

DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

DESCONTADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – 

RECURSO IMPROVIDO. I) O desconto em folha de parcelas dos 

empréstimos não contraídos pelo autor, impõe a repetição em dobro do 

indébito, ex vi do artigo 42 , parágrafo único , do Código de Defesa do 

Consumidor , vez que não há engano justificável nos descontos 

efetuados, por ter o banco atuado com desídia na contratação realizada 

por terceiro. II) A conduta lesiva da instituição financeira, que levou o 

requerente a experimentar descontos mensais em sua aposentaria, 

caracteriza danos morais. III) Por um critério de razoabilidade, deve a 

indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos 

gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da 

reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao 

ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor majorado para 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV) Recurso improvido.” Por oportuno, a parte 

reclamada quis compelir o autor ao pagamento de um serviço contrato, 

mas cobrado em excesso, afrontando aos princípios da boa-fé objetiva e 

proposta, dispostas em nosso diploma civil em seus artigos 421 e 422, in 

verbis: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Assim, a liberdade de 

contratar é livre, bem como a sua aceitação que deverá se valer do meio 

expresso, tácito ou presumido, sendo certo que, in casu, não ocorrer 

quaisquer destas modalidades, inexistindo motivação de contratar naquele 

valor disposto na fatura. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

desconto de um empréstimo inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Ademais, o direito de 

exercício de cobrança/desconto, qualquer que seja seu embasamento, 

não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 

substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo 

o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 
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ao passo que também OPINO POR CONDENAR a parte requerida à 

efetivação da restituição em dobro do valor dispendido indevidamente, no 

montante de R$ R$ 73,06 (setenta e três reais e seis centavos), nos 

termos do art. 876 do CC/2002, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, a contar a partir da citação, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da 

condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado 

n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 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 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-80.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEONE DUTRA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000069-80.2017.8.11.0052 REQUERENTE: LEONE DUTRA DE ASSIS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Não há alegação preliminar das partes, passo a análise do mérito. 

Analisando o processo, verifico que se encontra apto para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de Ação de indenização de danos materiais e morais. O 

Reclamante alega na petição inicial que no dia 18/06/2017, por volta das 

19:30h houve a interrupção de energia elétrica pela queda de fios de alta 

tensão que passa pela propriedade (unidade consumidora 6/682351-2) 

rural do autor, fato que ocasionou a morte de 02 (duas) vacas leiteiras 

avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e 01 (um) bezerro 

avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais). Alega ainda que solicitou o 

ressarcimento pelo dano material sofrido administrativamente, porém foi 

indeferido. A Reclamada, por sua vez, aduz que não houve 

responsabilidade da concessionária pelo rompimento dos cabos de 

energia pelos danos sofridos pelo reclamante alega ausência de nexo 

causal ente a falha no sistema elétrico com a morte dos animais, 

inexistindo dever de indenizar. 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. Na 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. Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 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. A Reclamada por se tratar de prestadora de 

serviço público, com base na teoria do risco administrativo, responde 

objetivamente pelos danos que vier a causar a terceiros durante a 

prestação do serviço concedido, por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, e, 

ainda, responde pelos danos causados aos eletrodomésticos de seus 

usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do 

consumidor, o que aqui não se verifica. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL 

- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INCÊNDIO OCASIONADO 

POR DESCARGA ELÉTRICA - PRODUTOS DETERIORADOS - DANO 

MATERIAL COMPROVADO -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - 

CONFIRMAÇÃO - 1 - As pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras 

de serviço público, têm obrigação de indenizar os danos causados por 

sua conduta omissiva ou comissiva, não havendo necessidade de 

perquirição acerca da existência de dolo ou culpa, haja vista tratar-se de 

responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 37 § 6º, da Constituição 

Federal. 2 -Precedentes. 3 - Constatada a presença de indícios suficientes 

de que o incêndio ocorrido no estabelecimento comercial da apelada fora 

causado por deficiente manutenção da rede de fornecimento de energia 

elétrica, a cargo da empresa concessionária de energia elétrica, torna-se 

evidente a relação de causalidade entre a sua atividade e o evento 

danoso. 3 - Aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4 - 

Recurso improvido. Unanimidade. (TJMA - AC 015531-2002 - 

(49.027/2004) - 2ª C.Cív. ? Rel. Des. Raimundo Freire Cutrim - J. 

30.03.2004). (grifei e negritei) Destarte, a parte Reclamada não logrou 

êxito em demonstrar a ausência de culpa pela morte dos semoventes que 

próximo ao poste que apresentou problemas. Frise-se, por oportuno, que 

a parte Reclamada não se desincumbiu a contento em refutar as 

alegações verossímeis da parte autora, pois não juntou nenhum 

documento na contestação com a finalidade de comprovar a regularidade 

na rede elétrica no dia apontado pelo autor. Por ser a parte requerente 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da parte 

requerida a comprovação de que o poste esta funcionando 

adequadamente, o que não comprovou. Nos exatos moldes do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor Pátrio: Nesse sentido: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. QUEIMA DE APARELHO DE TELEVISÃO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DEFEITO DO 

SERVIÇO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. Sentença mantida. 

Recurso improvido. (Recurso Cível Nº 71000840900, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, Relator: Ricardo Torres Hermann, 

Julgado em 20/04/2006) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. OSCILAÇÃO 

NA VOLTAGEM DA ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS. Uma vez não comprovado, pela CEEE, que a oscilação na 

voltagem da energia elétrica não provoca estragos em equipamentos 

eletrônicos, há o dever de reparar os danos causados nos aparelhos de 

informática da autora. Art. 37, § 6º, da CF e art. 333, II, do CPC. Apelação 

desprovida. (TJRS, AC 70013862438, Rel. Des. Leo Lima, j. em 

24/05/2006) Assim, restando, pois, comprovado o dano, conforme 

documentos juntando a petição inicial, o defeito no serviço de 

fornecimento de energia elétrica e o nexo de causalidade entre o evento 

danoso e a conduta da Reclamada, a qual é prestadora do serviço de 

energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. Desta feita, no 

caso em comento, prevalece a versão apresentada pela parte autora, 

notadamente porque cabe à empresa reclamada comprovar que atendeu 

prontamente as suas solicitações ou, que a morte do gado se deu por 

outro motivo que não a sobrecarga de energia elétrica. No caso, incidem 

as regras dos artigos 14, §1º e 22, parágrafo único do Código de Defesa 
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do Consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço fornecido 

pela concessionária reclamada, pois se trata de serviço essencial que 

exige eficiência, adequação e continuidade. A empresa requerida, além de 

levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma 

eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar os meios 

necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória. Nos 

termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da 

prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é do fornecedor, o qual 

não demonstrou haver qualquer causa excludente da responsabilização, a 

qual romperia com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano 

experimentado pela parte consumidora. Por outro lado, mesmo a parte 

autora tendo procurado a empresa e solicitado o ressarcimento dos danos 

causados, não obteve êxito. Assim, restou comprovada a falha na 

prestação dos serviços pela reclamada, a ensejar a condenação por 

danos morais. O dano moral experimentado pela parte reclamante exsurge 

da falha na prestação do serviço da parte requerida. No que tange ao 

quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a 

fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte requerida ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido, e ainda, para desestimular a parte requerente a agir com a 

negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela rejeição a 

preliminar arguida e no mérito OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na petição inicial, para condenar a parte reclamada a 

pagar à parte reclamante, à titulo de DANOS MATERIAIS, o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos a partir da data do evento danoso, 

pelo INPC/IBGE, e juros de mora de 1% a.a., a partir da data da citação, 

aos DANOS MORAIS no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data (sumula 362, STJ), e 

juros de ora de 1% a.a., a partir da data da citação válida. Em havendo 

cumprimento voluntário da condenação transação remanescente e 

concordância da parte credora com os valor(es) pago(s) depositados(s), 

tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a 

serem cumpridas. Expeça-se, se necessário, o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de 

valores seja para a conta do advogado da parte credora, fica já 

autorizada, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento 

procuratório para o causídico “receber, dar quitação”. Preclusa a via 

recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no 

requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida 

para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de 

incidir na multa prevista no art. 475 J, do CPC, em consonância com a 

Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. 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 anotações. Submeto os autos a 

MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo 

por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000083-64.2017.8.11.0052 REQUERENTE: ANA PAULA PERTELE CHUINA 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório. DECIDO. DA PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA 

GRATUITA Rejeito a preliminar referente à impugnação do pedido de 

deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o 

requerimento de gratuidade ocorre quando da interposição de recurso 

inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 

9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 

Passo ao julgamento do mérito. A reclamante alega que efetuou compra 

pela internet de celular Smartphone Galaxy J5 DUOS Dourado Com Dual 

Chip, porém o produto não foi entregue na data estabelecida pela 

requerida. Afirma que houve o desconto da parcela da compra no seu 

cartão de crédito, no valor de R$ 101,70 (cento e um reais e setenta 

centavos) e que requer a restituição. Em que pese à alegação da 

reclamada acerca da inexistência de dano moral, porquanto não haveria 

responsabilidade de sua parte, tal fato não se condiz com a realidade do 

artigo 19, do CDC. Nesse sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 

que define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como 

atividade habitual o fornecimento de produtos e serviços. Com efeito, pela 

análise documental trazida aos autos, é possivelmente perceber a má-fé 

da reclamada em negar, peremptoriamente, a entrega do produto conforme 

prometido, em que pese ter ciência inequívoca da obrigação assumida. 

Não dando qualquer explicação a consumidora do motivo que houve o 

atraso na entrega, embora a reclamante tivesse por diversas vezes 

procurado a empresa. Ora, se a reclamada utiliza como um dos fatores 

atrativos ao consumidor a compra do produto pela internet com prazo de 

entrega estipulado em dias uteis, a sua demora excessiva que impede o 

reclamante de utilizar o bem já pago, cria, sim, danos morais porquanto faz 

com que este suporte constrangimentos indevidos. Ademais, diversas 

foram às tentativas da reclamante em ver solucionado o seu problema, 

entretanto, como pólo mais forte, a reclamada se negou a prestar tal 

auxílio ignorando as regras consumeristas e causando à autora profundo 

dissabor. Todo esse desgaste suportado pela reclamante, até o dia de 

hoje, vem corroborar o descaso pelo qual a reclamada se utiliza para se 

relacionar com seus consumidores. Sendo assim, agiu a reclamada de 

má-fé, em nítida conduta ilícita e contrária aos ideais principiológicos do 

CDC. No tocante ao dano moral, este surge no instante em que o ser 

humano suporta um constrangimento que não lhe era exigível razão pela 

qual absorve a dor interna desnecessariamente. O simples desgosto em 

razão de acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou 

externa, não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. O dano 

moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. 

Não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a 

indenização, mas aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do 

indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como Sílvio de Sávio 

Venosa define “um desconforto comportamental a ser examinado em cada 

caso” (Direito Civil, responsabilidade civil, ed. Atlas jurídica, edição 2ª, 

volume 4º, São Paulo). Ainda na feliz afirmação de Walter Moraes “o que 

se chama de dano moral é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a 

situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a 

situação onde não há ou não se verifica diminuição alguma. Pois se houve 

diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com 

precisão tal diminuição, já há dano, e este pode ser estimado por 

aproximação (art. 1533); e logo será supérflua a figura do dano moral” (RT 

650/64). Neste diapasão, a reclamante sofreu com o comportamento 

incompatível da reclamada em negar, peremptoriamente, a entrega no 

prazo estipulado caracterizando, inclusive propaganda enganosa já que 

assumiu a data limite para a entrega do produto. Nesse sentido vem 

decidindo a jurisprudência: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA 

DE MERCADORIA ADQUIRIDA PELO AUTOR, QUE EFETUOU MAIS DE 

DEZESSETE RECLAMAÇÕES JUNTO AO ATENDIMENTO DA RÉ. 

FORNECEDORA QUE INOBSERVOU OS PRAZOS QUE ELA MESMA FIXOU 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 697 de 723



EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL, 

PROPORCIONAL AO DANO E EM VALOR COMPATÍVEL COM O CARÁTER 

PUNITIVO-PEDAGÓGICO DESSA VERBA. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA. 

RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. TJRJ - 

APELACAO: APL 188233320118190066 RJ 0018823-33.2011.8.19.0066. 

Quanto ao precium doloris, não vislumbro tamanho prejuízo suportado a 

ponto de acarretar o pleiteado. Neste diapasão a lei não prevê padrão 

para aferição do valor indenizatório na hipótese de ressarcimento por 

abalo de crédito, senão o genérico para os casos de prática de ilícito. Em 

tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível segundo o que 

dispõe o artigo 946 do Código Civil. Assim comprovado o comportamento 

impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica 

da reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. Nesse sentido, o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pacificou a matéria: “O 

arbitramento do dano fica ao inteiro arbítrio do Juiz que, não obstante, em 

cada caso, deve atender a repercussão econômica dele, a dor 

experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofendido” (RT 

717/126). A propósito, tal valor se encontra pautado na razoabilidade uma 

vez que a reclamada continuou a manter a conduta ilícita sem se 

preocupar com o interesse social da norma e a paz social. Ademais, 

mostra-se justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação 

indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma 

forma praticada. Com relação ao bem adquirido, a reclamante informa que 

até a presente data não o recebeu. Por outro lado, não há notícia de que 

ele já foi entregue, ou que foi devolvido o valor debitado do cartão a 

autora. Não há provas nesse sentido, motivo pelo qual é de rigor 

determinar ao reclamado que proceda à restituição do valor R$ 101,70 

(cento e um reais e setenta centavos), acrescido de juros e atualizado, se 

tal providência já não fora adotada pelo próprio reclamado anteriormente. 

Ante o exposto, OPINO PELA REJEIÇÃO da preliminar de aventada pela 

requerida e no mérito OPINO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido do reclamante para condená-la a pagar a quantia a título de dano 

moral o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros 

moratórios de 1%, ao mês, a partir da citação, corrigidos monetariamente 

pelo índice IGP-M, a partir da sentença, bem como determinar a reclamada 

que restitua o valor de R$ 101,70 (cento e um reais e setenta 

centavos)acrescido de juros moratórios de 1%, a partir do desembolso, 

corrigidos pelo IGP-M, caso já não tenha feito. Preclusa a via recursal, 

após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento 

de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 475 J, do CPC, em consonância com a Súmula nº. 18, 

editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 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 anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000027-31.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MAURINA HERCULANO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em 

que a parte autora aduz que o titulo da unidade consumidora nº 

6/456152-8 de energia elétrica e que no dia 25/12/2016 sofreu uma 

oscilação de energia em sua residência, ocasionando perda de um 

televisor, contudo, tal interrupção foi sanada após o restabelecimento de 

energia. Ocorre que a autora pugnou pelo ressarcimento do objeto 

queimado e a empresa requerida se negou em ressarcir sob o fundamento 

de que não houve queda de energia na data alegada pela parte autora, 

razão porque intentou a presente ação visando o ressarcimento dos 

alegados danos materiais e consequentes, morais. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação. Intimados, a autora não apresentou impugnação à 

contestação. Os autos vieram conclusos. DA INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. Em que pese a requerida 

defender a necessidade de perícia técnica, verifico que os autos contém 

provas o suficiente para o seu julgamento, ou seja, encontra-se maduro 

para a prolação de sentença, não havendo obrigatoriedade de maiores 

dilações probatórias, mesmo porque a demanda se alastra por 

considerável tempo, razão porque AFASTO a preliminar aventada. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial, denoto 

que a autora não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor da mesma, 

visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não realizou as 

provas que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia à autora 

comprovar que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu do 

encargo fora a parte reclamada. Explico. Em que pese os argumentos 

expostos pela autora, esta não comprovou que a queima do aparelho 

eletrônico foi ocasionado pela oscilação de energia, posto que não juntou 

aos autos nenhum documento que nestes sentido, se limitando a juntar 

apenas orçamento com o valor do televisor. Assim, não vislumbro 

qualquer prova que indiquem esse acontecimento, digo isso com o olhar 

volvido à documentação anexada na exordial, onde só consta documento 

demostrando o valor do produto, padecendo em meras alegações quanto 

às reais condições dos objetos após o restabelecimento de energia na 

unidade consumidora. Assim, ausente qualquer nota ou procura de 

consertos, bem como de declarações de um profissional competente para 

certificar as falhas ante a interrupção que fora sanada 

administrativamente, padecendo a autora de provas contundentes. Vê-se, 

pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do direito 

alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova. Nesta senda, em análise 

ao conjunto probatório existente nos autos, verifico a ausência de prova 

cabal e robusta acerca dos fatos alegados pela autora, padecendo em 

teses eventuais e inseguras. Nesse sentido: “TRF-5 - Apelação Civel AC 

346550 PB 0004296-25.2003.4.05.8200 (TRF-5) Data de publicação: 

29/05/2009 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. AMEAÇA DE 

INSCRIÇÃO NO SERASA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. 

INEXISTENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O dano moral, apesar de sua 

subjetividade, não deve ser confundido com um mero aborrecimento, 

irritação, dissabor ou mágoa, pois só se caracteriza quando a dor, o 

vexame, o sofrimento ou a humilhação fuja da realidade de tal forma que 

chegue a interferir intensamente no comportamento psicológico do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1019916/2/2018 Página 698 de 723



indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem 

estar. 2. A notificação de futura inscrição de nome em cadastro de 

restrição ao crédito, sem o efetivo registro, não configura ilícito capaz de 

dar ensejo à indenização por danos morais. Mero aborrecimento. 3. 

Apelação improvida. TJ-RS - Recurso Cível 71005283791 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 14/07/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHOS. QUEDA 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NEXO DE 

CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005283791, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/07/2015). TJ-RS - Recurso Cível 

71003897113 RS (TJ-RS) Data de publicação: 15/05/2013 Ementa: 

CONSUMIDOR. QUEIMA DE LÂMPADAS E REATORES SUPOSTAMENTE 

PROVOCADA POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO 

COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. Não tendo o autor 

desincumbindo-se de comprovar o nexo causal entre o dano sofrido e o 

defeito na prestação de serviço por parte da concessionária ré, ausente a 

obrigação de indenizar. Ação improcedente. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71003897113, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/05/2013)” 

(negritos nossos) Desta forma, inexistindo prova mínima quanto aos fatos 

arguidos na inicial, forçoso é a improcedência da ação. Diante do exposto, 

OPINO pelo julgamento IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado. 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 anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-51.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA DE BRITO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010302-51.2016.8.11.0052 REQUERENTE: MARILEIA DE BRITO DE 

SOUZA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9099/95. DECIDO. Cabível o 

julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, 

não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Acolho o 

pedido de retificação do polo passivo para Grupo Gol, conforme requerido 

na contestação. Passo à análise do mérito da presente demanda. Alega a 

autora estava em viagem com seu companheiro para o estado da Bahia, 

ocasião em que seu esposo foi acometido de doença e veio a falecer 

naquele local. Ocorre que a autora havia comparado duas passagens 

aéreas no valor de R$ 1.450,20 (mil quatrocentos e cinquenta reais e vinte 

centavos), e devido à doença do marido solicitou o cancelamento e 

pleiteou o reembolso dos valores, no entanto, houve cobrança de multa de 

50% pelo cancelamento, a qual argumenta ser indevida e abusivo. A 

Reclamada assevera que o valor da multa é devido posto que foi 

contratado passagem área na modalidade econômica, inexistindo dever de 

indenizar. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de 

direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Analisado o processo e os 

documentos a ele acostados verifica-se que a Reclamada não trouxe aos 

autos nenhum documento capaz de demonstrar que tenha reembolsado o 

valor pago pela Reclamante, apresentando somente uma tela sistêmica no 

corpo da peça, documento este unilateral e que não faz prova do 

reembolso. O descaso com o consumidor no presente caso, ficou 

evidenciado posto que a autora requereu a remarcação do voo, posto que 

restou comprovada o infortúnio vivido na viagem, bem como pelas 

informações contraditórias e insuficientes prestadas pelas Reclamadas, 

tornando patente a falha na prestação do serviço, devendo as mesmas 

reparar os danos causados. Desta forma, restou configurada a 

responsabilidade objetiva da demandada pelo evento danoso. 

Corroborando: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELA INTERNET. 

EXERCÍCIO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COBRANÇA DE MULTA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. No caso vertente, não houve 

recusa ao cancelamento da compra efetuada pela internet, mas houve 

indevida cobrança de multa no valor de R$322,03, pois não obstante as 

tentativas do autor de exercitar sem restrições o seu direito de 

arrependimento, a tese sustentada pela ré em sede de contestação deixa 

claro que a ré nega a aplicação pura e simples do direito de 

arrependimento, condicionando-a a determinadas circunstâncias não 

estabelecidas pela Lei 8.078/90 e art. 740 do CC. 2. Dessa forma, tenho 

que não pode ser considerado como um mero aborrecimento a situação na 

qual o fornecedor não soluciona a reclamação, levando o consumidor a 

contratar advogado ou servir-se da assistência judiciária do Estado para 

demandar pela solução judicial de algo que administrativamente poderia 

ser facilmente solucionado. SENTENÇA QUE SE REFORMA PARA 

CONDENAR O RÉU A INDENIZAR O AUTOR POR DANOS MORAIS, 

MODERADAMENTE ARBITRADOS EM R$ 3.000,00. RECURSO A QUE SE 

DÁ PROVIMENTO. (TJ-RJ – APL 00010249320158190079 RJ 

0001024-93.2015.8.19.0079 – Vigésima Sétima Câmara Cível/Consumidor, 

Des. João Batista Damasceno, Julgado em 27/11/2015). Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela retificação do polo passivo para GRUPO GOL, e no mérito pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a Reclamada a 

reembolsar o Reclamante no montante de R$ 725,10 (sete mil vinte e cinco 

reais e dez centavos), de forma simples, valor este que deverá ser 

devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir 

da data do respectivo desembolso e CONDENAR a Reclamada a indenizar 

o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária e 

juros legais a contar da presente decisão. Preclusa a via recursal, após 

apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de 

cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o 

pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na 

multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula 

nº. 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o 

art. 55, “caput”, da LJE. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA CRISTINA 

OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-26.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON RODRIGUES MEDIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA OAB - MT0021373A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010336-26.2016.8.11.0052 REQUERENTE: ADEILSON RODRIGUES MEDIS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra apto para julgamento, sendo desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de 

urgência antecipada. Alega o requerente que teve seu nome negativado 

indevidamente pela reclamada por um débito no valor de R$ 112,54 (cento 

e doze reais e cinquenta e quatro centavos). Afirma ser totalmente 

indevida a negativação. Requer assim, a declaração de inexistência do 

débito bem como a condenação pelos danos morais sofridos. A empresa 

reclamada afirma que os débitos são legítimos, pois referem-se aquisição 

de linha telefônica. Requer assim a improcedência dos pedidos. Primeiro, 

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 cerne da questão consiste em verificar se as cobranças são 

indevidas, e principalmente, se ensejou os danos morais pleiteados. In 

casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de 

natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do 

ônus da prova. Não existe nos autos nenhum documento ofertado pelas 

instituições promovidas capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral. Ao analisar os autos verifica-se que não há documento que 

comprove que o reclamante estava em débito, bem como não há nenhum 

documento que comprove a relação jurídica entre as partes. A empresa 

não anexa nenhum contrato, nenhum áudio da solicitação do serviço, nada 

que justifique a negativação do nome do reclamante. Se valendo apenas 

de print screen da tala sistêmica para comprovar o alegado, contudo a tela 

sistêmica trata-se de documento unilateralmente produzido, não é prova 

eficaz da relação jurídica entre as partes. Este é o entendimento 

jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA 

SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO 

MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA 

MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E 

RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO. O “print” de tela 

sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da 

relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, 

que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida inscrição e 

manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. 

Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais como forma de 

melhor atender as peculiaridades do caso analisado, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Os 

honorários advocatícios devem ser majorados a fim de remunerar de 

forma digna o desempenho do profissional. (TJ/MT, Ap 55273/2017, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017) O apontamento dos 

dados do reclamante aos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. Esse é o entendimento que 

tem prevalecido na jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. REGISTRO NEGATIVO. 

PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. Ao autor incumbe produzir prova dos 

fatos constitutivos do alegado direito. Na ação que tenha por objeto a 

declaração de inexistência de dívida em razão do pagamento cabe ao 

autor comprovar a quitação e ao réu a contraprova. - Circunstância dos 

autos em que a autora produziu prova do pagamento mediante desconto 

no contracheque; a ré, ao contrário, não demonstrou que as parcelas não 

foram pagas pela parte autora; e se impõe declarar a inexistência do 

débito. DANO MORAL. PESSOA FÍSICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Circunstância 

dos autos em que reconhecida a inexistência da dívida impunha-se a 

reparação pela inscrição indevida; e a sentença não merece reparo. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor insuficiente 

impõe majoração. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70073445835, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 25/05/2017) RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO 

PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE 

DÍVIDA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DÉBITO OBJETO DA 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005955489, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 01/04/2016) Quanto aos danos morais, opino pela 

procedência do pedido. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação pela empresa reclamada. APELAÇÃO CIVEL. 

NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO. Não há falar em inovação quando a tese 

aventada é uma resposta ao fato impeditivo ao direito da parte autora 

trazido pelo réu. Tendo a parte autora sido inscrita nos cadastros 

restritivos de crédito após a quitação do débito, mostra-se indevida a 

negativação procedida pela ré, restando caracterizado o dano moral na 

modalidade in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em R$ 9.000,00 para 

cada autor, de acordo com os parâmetros utilizados por esta Corte em 

casos análogos. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70072576572, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/05/2017) No 

que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Ante o exposto 

e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, OPINO por confirmar a liminar deferida no id. 5295915 e 

ainda OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR 

a parte reclamada em obrigação de fazer consistente no cancelamento do 

débito de R$ 112,54 (cento e doze reais e cinquenta e quatro centavos), 

bem como a exclusão da negativação do nome do Requerente dos órgãos 

de proteção ao crédito quanto ao débito discutido nestes autos em 5 

(cinco) dias a partir da intimação da sentença, sob pena de multa diária 

por descumprimento de R$ 1.000,00. OPINO também por CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da 

negativação indevida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, os 

juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a 

partir desta data. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do 

cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, 

intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo 

de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do 

NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juíza Togada, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LUCÉLIA 

CRISTINA OLIVEIRA RONDON Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado Digitalmente) 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença
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Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SANTIAGO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PIMONT POSSAS OAB - MG0099149A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000065-43.2017.8.11.0052 REQUERENTE: AUTO POSTO SANTIAGO 

LTDA - EPP REQUERIDO: TABOCAS PARTICIPACOES EMPREENDIMENTOS 

SA Vistos. Cuida-se de Reclamação Cível – rito da Lei 9.099/95 – em que a 

parte autora aduz que vendeu lubrificantes e combustível ao autor em 

03/05/2014, no valor de R$ 3.225,80 (três mil duzentos e vinte e cinco 

reais e oitenta centavos), e embora tenha tentado receber 

extrajudicialmente, tal não foi possível, razão porque intentou a presente 

demanda. As partes compareceram na solenidade conciliatória. Assim, 

ante a impossibilidade de resolução amigável, a parte requerida 

apresentou contestação e autora deixou de apresentar impugnação. Os 

autos vieram conclusos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória, mesmo porque a resolução o litígio 

paira sobre a análise da documentação robusta já constante nos autos. 

Da preliminar Competência territorial Nos juizado especial a regra a regra é 

“actor sequitiir fórum rei”, fórum competente é o do domicilio do réu 

(Código Civil art. 31). Todavia, também é permitido ajuizar a ação no 

próprio domicilio do autor, ou no local do ato do fato. No caso em tela o 

combustível foi vendido da Comarca de Rio Branco, razão pela qual rejeito 

a preliminar de incompetência territorial alegada pelo Réu. Da justiça 

gratuita Indefiro a preliminar referente à impugnação do pedido de 

deferimento de justiça gratuita, uma vez que o momento oportuno para o 

requerimento de gratuidade ocorre quando da interposição de recurso 

inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 

9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 

No mérito, o pedido inicial deve ser julgado procedente. Alega a reclamada 

que vendeu lubrificante e combustível ao autor no valor de R$ 3.225,80 

(três mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), porém a 

reclamada deixou de efetuar o pagamento. A empresa reclamada, embora 

houvesse realizado compras com a empresa requerida todas foram 

adimplidas , e que a cobrança dos citados valores não foram 

reconhecidos em razão de não haver assinatura dos representantes 

legais da empresa. Sendo ilegítimos ou débitos posto que não foram 

assinados por pessoa competente nos termos da Ata da Assembleia 

Geral. Aduz que tais documentos foram produzidos de forma unilateral, 

portanto indevido o pagamento. Ocorre que a reclamada não nega que a 

assinatura seja do seu funcionário, mostrando evidente que a requerida 

utilizou o produto da empresa autora e deixou de cumprir sua obrigação 

com o pagamento e agora tenta se eximir da obrigação. Nesse contexto, a 

parte promovente comprovou a dívida por parte da promovida no valor de 

R$ 3.225,80 (três mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), 

que, no entanto, não foi comprovado a quitação destes, devendo ser o 

valor pago com juros e correção, motivo pelo qual, reconheço o débito 

original e não o atualizado, pois este será reajustado até o efetivo 

pagamento. Sendo assim, tem-se que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia, (art. 373, II do NCPC), restando 

incontroversa sua obrigação na quitação da dívida. Corroborando: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO 

VERBAL DE PARCERIA PECUÁRIA – APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA 

TERRA – PROVA DOCUMENTAL – DEPOIMENTO PESSOAL E 

TESTEMUNHAL – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC/15 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ao Apelante compete demonstrar 

minimamente a existência do contrato verbal de parceria pecuária, ônus 

que o Apelante se desincumbiu. Por outro lado, ao réu compete 

demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu à medida que a 

comprovação do pagamento do contrato baseou-se em ilações. Ao 

sopesar o conjunto fático-probatório do autos, tem-se por incontroverso o 

negócio jurídico firmado verbalmente entre as partes. Contudo, embora 

não haja comprovação irrefutável quanto às condições do contrato, forma 

de pagamento, entre outras aptas, inclusive, a demonstrar que o contrato 

não foi adimplido, as alegações do Apelante quanto ao não recebimento 

dos valores remanescentes são verossímeis. Comprovada a venda da 

reses e não tendo o Apelado comprovado o pagamento, impõe-se a 

reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados. (Ap 

117996/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código 

de Processo Civil, OPINO pela REJEIÇÃO das preliminares aventadas pela 

requerida e no mérito OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO e o faço para: 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$ 3.225,80 

(três mil duzentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), referente ao 

fornecimento de produtos objeto da presente ação, valor este que deverá 

ser corrigido pelo INPC/IBGE a contar da data estabelecida para 

pagamento e acrescido de juros de mora a partir da data do ajuizamento 

da ação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº 18, editada pela Eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz Togada da Comarca de Rio Branco, para os fins estabelecidos no 

artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000117-39.2017.8.11.0052 REQUERENTE: NAIR MARCULINO VIDAL 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Cuida-se de ação de indenização por 

danos morais – rito da Lei 9.099/95 – em que a parte autora que efetua o 

pagamento das suas faturas em dias, porém os meses de Julho e Agosto 

foram cobrados indevidamente duas vezes e foram pagos em duplicidade. 

A requerida juntou contestação genérica que não condiz com a narrativa 

da petição inicial, e também não juntou nenhum documento para comprovar 

que a cobrança foi devida. Citada a requerida compareceu em sede de 

audiência de conciliação. Assim, ante a impossibilidade da composição 

amigável, as partes apresentaram contestação e impugnação. Os autos 

vieram conclusos. Eis o breve relatório, em que dispensável, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Inicialmente, cumpre registrar que o caso 

dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. Em não havendo preliminares e/ou 

prejudiciais de mérito a serem expurgadas, passo ao mérito causae. No 

mérito, a demanda deve ser julgada procedente. Assim, destaco que a 

presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 
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normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou 

a cobrança no importe de R$ 73,06 (setenta e três reais e seis centavos) 

e o seu efetivo pagamento, consoante comprovante de pagamento id. 

9421102, enquanto a parte requerida nada trouxe, a fim de corroborar as 

suas teses defensivas. Desta feita, restou devidamente demonstrado os 

valores cobrados em excesso, visto que a requerida não se desincumbira 

do ônus de provar a legalidade da cobrança, não sendo crível cobrar da 

autora, hipossuficiente em relação à reclamada, prova diabólica, pois não 

há como comprovar que não utilizou dos serviços ora descontados. Da 

repetição de indébito. De outro norte, quanto ao pedido de repetição do 

indébito, em dobro ou no mesmo valor, frisa-se que o art. 42, parágrafo 

único, da Lei n. 8.078 (Código de Defesa do Consumidor) prevê 

expressamente que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. Assim, para ser aplicada a pena do citado dispositivo legal 

exige-se a presença dos seguintes requisitos: i) cobrança extrajudicial; ii) 

dívida originária de uma relação de consumo; e iii) pagamento indevido. 

Nesse diapasão, volvendo os olhos aos autos, verifica-se que tais 

requisitos se encontram preenchidos, uma vez que a parte autora 

dispendeu gastos para quitar uma dívida cobrada excessivamente, 

ocasionando dissabores. Por outro lado, na ótica do Código Civil, a sua 

procedência também é a decisão mais acertada. Tal conclusão tem por 

premissa o próprio texto do art. 940 do Código Civil, assim positivado: 

“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará 

obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver 

cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver 

prescrição”. Ademais, a dívida se originou de uma relação de consumo e o 

autor dispendeu valores em excesso ao que de fato era devido, 

totalizando o importe de R$ 73,06 (setenta e três reais e seis centavos) 

referente ao mês de julho/agosto 2017.. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. Do Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que o autor sofrera constrangimento ao ter o valor de 

sua fatura cobrada excessivamente sem prévio aviso ou acordo entre as 

partes. Ocorreu que, mesmo diante de inúmeras tentativas de solucionar o 

dissabor vivenciado, a requerida ignorou o seu anseio e tampouco 

concedeu amparos assistenciais, medida esta ilegal e totalmente arbitrária. 

Nesse sentido: “TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00697244220078190002 RIO DE 

JANEIRO NITEROI 6 VARA CIVEL (TJ-RJ) Data de publicação: 01/06/2009 

Ementa: CIVIL. CONTA-SALÁRIO. DECONTO DE PARCELAS DE 

EMPRÉSTIMONÃO CONTRAÍDO PELA CORRENTISTA. OPERAÇÃO 

FRAUDULENTA. FATO DO SERVIÇO. LEI 8.078/90. FORTUITO INTERNO. 

REPARAÇÃO MORAL. COMPOSIÇÃO. Empréstimo consignado obtido junto 

a instituição financeira ré, por terceiros de forma fraudulenta. Descontos 

indevidos nos proventos de aposentadoria da autora. Inexistência de 

qualquer contrato de empréstimo firmado com a correntista. Fortuito 

interno dos atos realizados pelas instituições financeiras. Sentença que 

condenou a instituição financeira a devolver, em dobro, as parcelas 

indevidamente descontadas da conta da autora e reparação moral fixada 

em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostrou justa e proporcional ao 

dano infligido. Recursos manifestamente improcedentes a que se nega 

seguimento na forma do caput, do art. 557, do Código de Processo Civil. 

T J - M S  -  A p e l a ç ã o  A P L  0 8 0 0 0 1 0 6 5 2 0 1 4 8 1 2 0 0 1 6  M S 

0800010-65.2014.8.12.0016 (TJ-MS) Data de publicação: 28/01/2016 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – OBRIGAÇÃO 

DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

DESCONTADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – 

RECURSO IMPROVIDO. I) O desconto em folha de parcelas dos 

empréstimos não contraídos pelo autor, impõe a repetição em dobro do 

indébito, ex vi do artigo 42 , parágrafo único , do Código de Defesa do 

Consumidor , vez que não há engano justificável nos descontos 

efetuados, por ter o banco atuado com desídia na contratação realizada 

por terceiro. II) A conduta lesiva da instituição financeira, que levou o 

requerente a experimentar descontos mensais em sua aposentaria, 

caracteriza danos morais. III) Por um critério de razoabilidade, deve a 

indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos 

gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da 

reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao 

ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor majorado para 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). IV) Recurso improvido.” Por oportuno, a parte 

reclamada quis compelir o autor ao pagamento de um serviço contrato, 

mas cobrado em excesso, afrontando aos princípios da boa-fé objetiva e 

proposta, dispostas em nosso diploma civil em seus artigos 421 e 422, in 

verbis: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Assim, a liberdade de 

contratar é livre, bem como a sua aceitação que deverá se valer do meio 

expresso, tácito ou presumido, sendo certo que, in casu, não ocorrer 

quaisquer destas modalidades, inexistindo motivação de contratar naquele 

valor disposto na fatura. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que o 

desconto de um empréstimo inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Ademais, o direito de 

exercício de cobrança/desconto, qualquer que seja seu embasamento, 

não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. Finalmente, 

havendo, in casu, o dano moral indenizável e sendo este consequência 

exclusiva da ação injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de 

causalidade entre a culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se 

assenta a sua responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do 

quantum indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de 

moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é 

exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o 

sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor. A 

presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, 

segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou 
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substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação 

constitucional da indenizabilidade dos danos morais. É certo, contudo, que 

o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: “Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).” Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo 

o exposto, opino por JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para condenar 

a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, 

nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, 

ao passo que também OPINO POR CONDENAR a parte requerida à 

efetivação da restituição em dobro do valor dispendido indevidamente, no 

montante de R$ R$ 73,06 (setenta e três reais e seis centavos), nos 

termos do art. 876 do CC/2002, fixando, desde já, juros de mora legais em 

1% (um por cento) ao mês, a contar a partir da citação, julgando extinto o 

presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da 

condenação, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da 

sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de 

multa de 10% consoante o disposto no artigo 523 do CPC, c/c Enunciado 

n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito poderá ser efetuado em Juízo, 

nos termos do Enunciado n. 106 do FONAJE. 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 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-31.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA HERCULANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000027-31.2017.8.11.0052 REQUERENTE: MAURINA HERCULANO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Cuida-se de ação de conhecimento – rito da Lei 9.099/95 – em 

que a parte autora aduz que o titulo da unidade consumidora nº 

6/456152-8 de energia elétrica e que no dia 25/12/2016 sofreu uma 

oscilação de energia em sua residência, ocasionando perda de um 

televisor, contudo, tal interrupção foi sanada após o restabelecimento de 

energia. Ocorre que a autora pugnou pelo ressarcimento do objeto 

queimado e a empresa requerida se negou em ressarcir sob o fundamento 

de que não houve queda de energia na data alegada pela parte autora, 

razão porque intentou a presente ação visando o ressarcimento dos 

alegados danos materiais e consequentes, morais. Citado o requerido 

compareceu em sede de audiência de conciliação, apresentando 

contestação. Intimados, a autora não apresentou impugnação à 

contestação. Os autos vieram conclusos. DA INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. Em que pese a requerida 

defender a necessidade de perícia técnica, verifico que os autos contém 

provas o suficiente para o seu julgamento, ou seja, encontra-se maduro 

para a prolação de sentença, não havendo obrigatoriedade de maiores 

dilações probatórias, mesmo porque a demanda se alastra por 

considerável tempo, razão porque AFASTO a preliminar aventada. No 

mérito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Ab initio, destaco 

que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função 

social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação 

consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na 

relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal 

como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a aplicabilidade das 

normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, 

ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de 

consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as 

pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: Art. 17. 

Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas nele previstas. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Não obstante os argumentos lançados na exordial, denoto 

que a autora não logrou em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, 

mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor da mesma, 

visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora não realizou as 

provas que alega ter feito na inaugural, ao passo que caberia à autora 

comprovar que o fez, sendo que nos autos quem se desincumbiu do 

encargo fora a parte reclamada. Explico. Em que pese os argumentos 

expostos pela autora, esta não comprovou que a queima do aparelho 

eletrônico foi ocasionado pela oscilação de energia, posto que não juntou 

aos autos nenhum documento que nestes sentido, se limitando a juntar 

apenas orçamento com o valor do televisor. Assim, não vislumbro 

qualquer prova que indiquem esse acontecimento, digo isso com o olhar 

volvido à documentação anexada na exordial, onde só consta documento 

demostrando o valor do produto, padecendo em meras alegações quanto 

às reais condições dos objetos após o restabelecimento de energia na 

unidade consumidora. Assim, ausente qualquer nota ou procura de 
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consertos, bem como de declarações de um profissional competente para 

certificar as falhas ante a interrupção que fora sanada 

administrativamente, padecendo a autora de provas contundentes. Vê-se, 

pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do direito 

alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova. Nesta senda, em análise 

ao conjunto probatório existente nos autos, verifico a ausência de prova 

cabal e robusta acerca dos fatos alegados pela autora, padecendo em 

teses eventuais e inseguras. Nesse sentido: “TRF-5 - Apelação Civel AC 

346550 PB 0004296-25.2003.4.05.8200 (TRF-5) Data de publicação: 

29/05/2009 Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. AMEAÇA DE 

INSCRIÇÃO NO SERASA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. 

INEXISTENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O dano moral, apesar de sua 

subjetividade, não deve ser confundido com um mero aborrecimento, 

irritação, dissabor ou mágoa, pois só se caracteriza quando a dor, o 

vexame, o sofrimento ou a humilhação fuja da realidade de tal forma que 

chegue a interferir intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem 

estar. 2. A notificação de futura inscrição de nome em cadastro de 

restrição ao crédito, sem o efetivo registro, não configura ilícito capaz de 

dar ensejo à indenização por danos morais. Mero aborrecimento. 3. 

Apelação improvida. TJ-RS - Recurso Cível 71005283791 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 14/07/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. QUEIMA DE APARELHOS. QUEDA 

DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. NEXO DE 

CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005283791, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 08/07/2015). TJ-RS - Recurso Cível 

71003897113 RS (TJ-RS) Data de publicação: 15/05/2013 Ementa: 

CONSUMIDOR. QUEIMA DE LÂMPADAS E REATORES SUPOSTAMENTE 

PROVOCADA POR QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO 

COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. Não tendo o autor 

desincumbindo-se de comprovar o nexo causal entre o dano sofrido e o 

defeito na prestação de serviço por parte da concessionária ré, ausente a 

obrigação de indenizar. Ação improcedente. RECURSO PROVIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71003897113, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/05/2013)” 

(negritos nossos) Desta forma, inexistindo prova mínima quanto aos fatos 

arguidos na inicial, forçoso é a improcedência da ação. Diante do exposto, 

OPINO pelo julgamento IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com 

fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em 

honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de 

jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para 

interposição de eventual recurso. Transcorrido in albis e certificando o 

trânsito em julgado. 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 anotações. Submeto 

os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. (Assinado 

Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-60.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000038-60.2017.8.11.0052 REQUERENTE: LUCINEIA GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DE 

PROVA PERICIAL Rejeito a preliminar haja vista a inexistência de 

complexidade para a resolução do problema, motivo pelo qual mostra-se 

competência o juizado especial. Outrossim, não há necessidade de 

realização de prova pericial, haja vista a documentação acostada, motivo 

pelo qual também rejeito a preliminar. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais c/c obrigação de fazer. Alega a requerente que é cliente da 

empresa requerida e possuí linha telefônica e internet, narra que requerida 

interrompeu a prestação de serviço injustificadamente, que solicitou a 

religação administrativamente contudo, nada foi resolvido. Aduz ainda que 

as faturas foram pagas em dias, conforme comprovante anexo a exordial. 

A empresa alega que jamais foi interrompido, afirma que o serviço está 

ativo e que inexistência dos danos morais e requer a improcedência dos 

pedidos. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com 

relação ao ônus da prova. Ao analisar os autos tenho que razão assiste a 

parte autora. Verifico que no presente caso cabia a empresa requerida 

comprovar que a suspensão do serviço foi legítima, ou comprovar que o 

serviço estava sendo devidamente prestado, porém, não o fez. A 

empresa requerida nada apresenta para comprovar a licitude de seus 

atos. Não há nada nos autos que justifique a suspensão do serviço de 

internet e telefonia, bem como não juntou nenhum documento que 

comprove a efetiva prestação de serviço no período citado pelo autor. A 

reclamante apresentou apenas tela sistêmica declarando que o serviço 

está ativo. O autor viu-se privada da utilização do serviço, mesmo com o 

pagamento pela prestação devidamente efetuado, conforme prova anexo 

a exordial. Configurada a ilegalidade das ações da empresa requerida há 

evidente falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização 

objetiva do fornecedor, conforme o art. 14, caput, do CDC. Neste sentido 

segue a jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA 

FIXA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS, NO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO O SERVIÇO QUE 

REFLETIU NA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA 

MANTIDA. Evidenciada a falha na prestação dos serviços, que consistiu 

na interrupção de linha telefônica fixa da pessoa jurídica, pois não trouxe 

a ré qualquer elemento a afastar a tese autoral, ônus que lhe competia, a 

teor do art. 373, II, do CPC. Danos morais configurados no caso concreto, 

uma vez que a autora viu-se privada da utilização do serviço de telefonia, 

com consequências à sua atividade comercial. O terminal de telefonia fixa 

era o único constante da fachada de seu estabelecimento comercial, 

também constando em outdoor, como demonstrado. Há referência nos 

autos de que era o único meio de comunicação com o público externo, 

servindo, ademais, para vendas mediante cartão de crédito/débito. 

Quantum indenizatório mantido. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71006768964, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 10/05/2017) 

Quanto aos danos morais neste caso é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a falha na prestação dos serviços por parte da empresa 

reclamada, que suspendeu o serviço de internet/telefone do requerente. O 

reclamante teve que socorrer ao judiciário para solucionar o seu problema. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, opino pela condenação aos danos morais no total de R$ 

1.000,00 (mil reais). Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para devolução do valores pagos a maior na 
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forma simples, bem como CONDENAR a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Opino 

pelo reestabelecimento do serviço de internet no prazo de 5(cinco)dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os valores 

deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a 

correção monetária a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

(Assinado Digitalmente) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza Substituta

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 09/2018/DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE - Meritíssimo Juiz de Direito desta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO que a Sra. CEILA CONSUELO CARVALHO MARTINS, 

Técnico Judiciário, matricula n. 5239, designada Gestora Geral lotada 

nesta comarca de Rosário Oeste-MT, estará usufruindo férias no período 

de 28/02/2018 a 19/03/2018 (20 dias);

 RESOLVE;

I – DESIGNAR o servidor MARCOS GRANADO MARTINS, matricula 25310, 

Analista judiciário, efetivo, para exercer, sem prejuízo de suas funções, o 

cargo de GESTOR GERAL desta Comarca de Rosário Oeste/MT, durante o 

período de 28/02/2018 a 19/03/2018 (20 DIAS), em que a titular Sra. Ceila 

Consuelo Carvalho Martins, Técnico Judiciário, matricula n. 5239, efetiva, 

estará de férias.

 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-MT, 08 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.: 53595 Nr: 1701-63.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Jacob de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 CERTIFICO que o recurso de apelação é tempestiva, bem assim suas 

razões constante as folhas 97/110 deste processo, assim sendo, nos 

termos da Legislação vigente e Provimento 562007-CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado do réu a ofertar as 

contrarazões da apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 64726 Nr: 375-63.2016.811.0032

 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: PAULO FERNANDO MUHLBAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSÉ DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - 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 

10H.

Intimem-se as partes para comparecerem à solenidade.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50770 Nr: 2262-58.2011.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Sobrinho.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerila Ferreira de Almeida Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CERILA FERREIRA DE ALMEIDA 

SOBRINHO, Rg: 463.047, Filiação: Roberto Pereira de Almeida e Ana 

Araújo de Almeida, casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO que, no uso das suas atribuições legais e institucionais, vem 

respeitosamente, perante Vossa Excecência, propor a presente ação de 

DIVÓRCIO DIREITO LITIGIOSO (E/C N° 66/2010) entre as partes: Luiz 

Antonio Sobrinho e CERILA FERREIRA DE ALMEIDA SOBRINHO, brasileira, 

casada, portadora do RG n° 463047, inscrita no CPF n° 346.198.361-68, 

residente e domiciliada em lugar incerto e não sabido, pelos motivos 

fáticos e de direito a seguir expostos.1- DOS FATOS: As partes 

contraíram matrimônio em 16/12/1972, adotando como regime a Comunhão 

de Bens, conforme se extrai a certidão de casamento lavrada no Cartório 

de Registro Civil deste município e Comarca de Rosário Oeste-MT. Desta 

união advieram 06 (seis) filhos, hoje todos maiores e civilmente capazes. 

O casal não adquiriram bens a serem partilhados. Após vários problemas 

durante o matrimônio, as partes romperam com a sociedade conjugal, o 

que impõe o reconhecimento do divórcio como direito potestativo extintivo 

do matrimônio, nos termos da novel redação dada ao artigo 226, §6°, da 

CF, pela Emenda Constitucional n°66/2010. 2 - DO DIREITO: Trata-se da 

ação de divórcio direto litigioso proposta com suporte no artigo 226, §6° da 

Constituição Federal que, com nova redação dada pela Emenda 

Constitucional n°66/2010, passou a exigir apenas que um dos cônjuges 

manifeste o interesse em dissolver o casamento. De fato, a mudança 

constitucional implementada recentemente segue uma tendência de menor 

intervenção do Estado na vida do cidadão, eliminando os prazos 

anteriormente exigidos para propositura do divórcio, de forma a tornar 

inútil o já envelhecido e desacreditado instituto da separação. A 

decretação do divórcio, no caso em testilha, é direito líquido e certo do 

requerente, decorrente do basilar princípio da dignidade da pessoa 

humana e do principio da liberdade, pelos quais todos têm direito de 

procurar a felicidade da forma como melhor lhe aprouver, dirigindo a 

própria vida sem a indesejada e nociva intervenção Estatal ou de 

terceiros. 3 - DOS PEDIDOS: Posto isso, requer-se: A) Sejam deferidos ao 

requerente os benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter condições 

econômicas de arcar com as custas processuais e demais despesas 

aplicáveis à espécie, sem prejuízo próprio ou de sua família; B) Seja a 

requerida citada por Edital uma vez que se encontra em lugar incerto e não 

sabido, para querendo, responder aos termos da presente demanda no 

prazo legal, sob as penas da lei; C) Seja julgado procedente o pedido 

autoral para o fim decretar o divórcio do casal, determinando-se a 

expedição do competente mandado de averbação ao Sr°Oficial do Cartório 

de Registro Civil deste município; D) A intimação pessoal do Defensor 
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Público para todos os termos e atos do processo (artigo 128, inciso I, da 

Lei Complementar n°080/94; artigo 5° da Lei Complementar Estadual 

n°146/03 e artigo 5°, da Lei Federal n°1.060/50); E) A condenação 

requerida nos corolários da sucumbência, notadamente honorários 

advocatícios justos, que deverão ser recolhidos aos cofres públicos.

Despacho/Decisão: VISTOS. Recebo a inicial e defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Considerando se tratar de pedido formulado em face de 

pessoa que está em local incerto e não sabido, bem como por não mais 

ser necessária a comprovação de lapso mínimo de separação de fato (art. 

226, § 6º, da CF, na atual redação dada pela EC n. 66) desnecessária e 

inútil a designação de audiência conciliatória. Assim, cite-se o(a) ré(u) por 

edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, observadas as formalidades legais, 

a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta ao pedido 

inicial. Caso seja apresentada defesa, tornem conclusos para 

deliberações. Decorrido o prazo da defesa, sem sua apresentação, desde 

já, nos termos do art. 9º, II, do CPC, nomeio curador especial à requerida 

o(a) i. advogado(a) do núcleo de prática jurídica da UNED, Dr. ELIZIO 

LEMES DE FIGUEIREDO, o qual deverá ser intimado a fim de apresentar 

resposta em favor da requerida, atentando-se a escrivania que esta 

providência somente deverá ser tomada em caso de não apresentação de 

resposta pelo(a) ré(u). Após a resposta apresentada pelo i. Curador 

Especial, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos 

para sentença. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Observações: Citação da requerida acima qualificada, para no prazo legal, 

manifestar-se nos autos acerca do teor contigo na decisão proferida.

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, Monalisi da Silva Costa , 

digitei.

Rosário Oeste, 05 de fevereiro de 2018

Ederaldo Lemes do Prado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 69163 Nr: 2354-60.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M S DE OLIVEIRA GAS ME, JOSE MARCOS 

SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:20720-B

 Vistos etc.,

 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.

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória.

 Assim, diante do termo de acordo apresentado, 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, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Expeça-se o necessário.

Após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66044 Nr: 889-16.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO ANGELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, e com fulcro no art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei 

911/69, consolido nas mãos do autor a posse e domínio plenos e 

exclusivos do veículo identificado na inicial, ficando o credor fiduciário 

autorizado a realizar a venda extrajudicial da coisa.Condeno o réu ao 

pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro na forma do 

Provimento 42/08/CGJ.Transitada em julgado, observadas as formalidades 

legais e efetuado o pagamento das custas, eventualmente devidas, 

arquivem-se.Intimem-se.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 42428 Nr: 580-05.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL BORDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simei da Silva Barros - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SORAYA CRISTIANE BEHLING 

- OAB:7936/MT

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82019 Nr: 1298-89.2017.811.0053

 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: IJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCRF, BCPdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:18796/O

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para, querendo, impugnar a contestação e 

documentos acostados pela Requerida (ref. 33), no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72293 Nr: 777-18.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIA AUGUSTA ALCANTARA, SEBASTIÃO 

MORAIS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAR IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA 

SILVA JUNIOR - OAB:9709

 Vistos em correição.
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CERTIFIQUE-SE acerca a intimação do defensor dativo, bem como de 

eventual decurso do prazo para defesa.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000766-98.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MOURA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLOW SALOMAO DOS SANTOS SILVA OAB - MT22737/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, INFORMAR novo 

endereço da requerida, para a citação da audiencia designada, sob pena 

de indeferimento da inicial e arquivamento. Santo Antônio do Leverger, 10 

de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000998-47.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL NUNES DE OLIVEIRA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000998-47.2016.8.11.0053 REQUERENTE: JAMIL NUNES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Diante da 

inexistência de questões preliminares, passa-se à análise do mérito da 

causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção de outras demais 

provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter havido 

negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não conseguiu 

comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida sequer 

trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por JAMIL 

NUNES DE OLIVEIRA, para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem 

ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Oficiem-se aos órgãos de proteção ao crédito acerca desta decisão, para 

que providenciem a baixa definitiva de seus arquivos. Sem condenação 

em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-32.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL NUNES 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:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000999-32.2016.8.11.0053 REQUERENTE: JAMIL NUNES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Diante da inexistência de questões preliminares, passa-se à 

análise do mérito da causa. Outrossim, pela desnecessidade de produção 

de outras demais provas, mister o julgamento antecipado da lide, à luz do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Denotam-se destes autos não ter 

havido negócio jurídico entabulado pelas partes. A requerida não 

conseguiu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, tal como lhe competia (CPC, art. 355, II). Aliás, a requerida 

sequer trouxe o aludido contrato que afirmou ter entabulado com a parte 

requerente. Neste passo, o protesto efetivado pela requerida em desfavor 

da parte requerente deve ser tido por indevido e, por tal razão, ensejar a 

respectiva indenização por dano moral. Ora, como não havia causa 

suficiente para fomentar o protesto, esta restrição não deveria ter sido 

realizada. A jurisprudência brasileira é assente e maciça no sentido de 

que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só e 

independentemente de prova, enseja a reparação moral. Neste sentido: 

STJ, AgRg no Ag 1387520/SC, AgRg no AREsp 53196/MT, entre muitos 

outros. Isto porque, como é cediço, o protesto efetivado em nome de uma 

pessoa lhe carreia restrição de crédito no mercado, impedindo as pessoas 

de efetivar negócios jurídicos e obter os víveres necessários à vida em 

sociedade. Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 com 

intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem 

enriquecimento sem causa. DISPOSITIVO. Isto posto, e pelo que mais 

consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por JAMIL 

NUNES DE OLIVEIRA, para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem 

ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por 

cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este 

processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Oficiem-se aos órgãos de proteção ao crédito acerca desta decisão, para 

que providenciem a baixa definitiva de seus arquivos. Sem condenação 

em honorários advocatícios, à luz do art. 55 da Lei n.º 9099/95. Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do Provimento nº 42/2008-CGJ. Intimem-se.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72300 Nr: 2313-72.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME, 

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI, JOSÉ BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:MT 16646

 AUTOS Nº. 2313-72.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 72300.

Vistos.

 Defiro o petitório acostado em referência nº. 26 razão pela qual determino 
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que se proceda com a avaliação judicial e a penhora dos bens ali 

descritos.

 Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo igual de 05 (cinco) dias.

 Empós, intime-se o devedor para que se manifeste acerca da 

formalização da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79088 Nr: 1840-52.2017.811.0039

 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: VANIR DE OLIVEIRA COSTA, LUIZ PAULO DE OLIVEIRA 

COSTA, EVANDRO CEZAR COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOS REQUERENTES, PARA PROVIDENCIAR 

O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA PARA O EFETIVO CUMPRIMENTO DO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO EM 07/02/2018 (REF. 35).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55723 Nr: 758-88.2014.811.0039

 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: CLEBER JOSÉ BIANCHINI, MARINALVA MOREIRA 

BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA - 

ORION VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4775, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, JOSÉ 

PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:OAB/SP 58.739

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES nos termos do 

art. 487, I, CPC, os pedidos da presente ação proposta por CLEBER JOSÉ 

BIANCHINI E MARINALVA MOREIRA BIANCHINI em face de DISVECO LTDA 

– ORION VEÍCULOS, ambos, devidamente qualificados, para condenar o 

requerido, nos seguintes termos:DANOS MATERIAIS no valor de R$ 

1.485,61 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um 

centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento 

danoso, e de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo 

(súmula 43 do STJ).DANOS MORAIS no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento 

danoso, e de correção monetária pelo INPC, desde a data do presente 

julgamento (Súmula 362 do STJ).Tendo em vista a sucumbência mínima do 

autor, CONDENO a parte requerida nas custas processuais e nos 

honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

conforme dispõe o art. 86, paragrafo único, do CPC.Aguarde-se prazo 

para a interposição de eventual recurso, transcorrido este em branco, 

intimem-se as partes para requerer o que de direito em 15 (quinze) dias 

[art. 509, CPC c/c 218,§1º, CPC].Preclusas as vias recursais, satisfeitas 

as custas processuais, e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. Cumpra-se.São José 

dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 55723 Nr: 758-88.2014.811.0039

 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: CLEBER JOSÉ BIANCHINI, MARINALVA MOREIRA 

BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, DISVECO LTDA - 

ORION VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE PENACHIONI 

CLAUDINO - OAB:MT 16305, REGINA CÉLIA SABIONI LOURIMIER - 

OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4775, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, JOSÉ 

PAULO MOUTINHO FILHO - OAB:OAB/SP 58.739

 AUTOS Nº 758-88.2014.811.0039

CÓDIGO Nº 55723

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Cleber José 

Bianchini e Outra, contra sentença que homologou acordo entabulado 

entre as partes e julgou extinto o feito.

Sustenta em apertada síntese que há gravíssimo erro material na 

sentença, tendo em vista que o acordo apresentado nos autos dizem 

respeito aos honorários advocatícios da Toyota do Brasil LTDA, que fora 

excluída do polo passivo da demanda, ante a ilegitimidade desta.

É o necessário.

Decido.

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.

Compulsando aos autos, verifico que a pretensão da parte embargante 

merece prosperar.

No que tange ao erro material alegado, verifico que inteira razão assiste à 

autora, haja vista que o acordo disposto nos autos não condizem com a 

questão de mérito ventilada, bem como a Toyota do Brasil LTDA não figura 

no polo passivo da presente demanda.

Destarte, REVOGO a sentença prolatada à fl. 308.

Pelo exposto, CONHEÇO, mas DOU PROVIMENTO aos presentes 

embargos de declaração, para suprir o erro material constante nos autos, 

e revogar a sentença objeto dos aclaratórios.

Mantenho os autos conclusos em gabinete para o julgamento da demanda.

Intimem-se.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72294 Nr: 2310-20.2016.811.0039

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE 

MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI-ME, 

ADRIANO HENRIQUE DE VASCONCELOS BIANCHI, JOSÉ BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VINICIUS SANTOS - 

OAB:15464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:MT 16646

 AUTOS Nº. 2310-20.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 72294.

Vistos.

 Defiro o petitório acostado em referência nº. 36 razão pela qual determino 

que proceda com a avaliação judicial e a penhora dos bens ali descritos.

 Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Após, intime-se o devedor para que se manifeste acerca da formalização 

da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 74972 Nr: 3603-25.2016.811.0039

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLY APARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT 21240, MIRÍAM CORREIA DA 

COSTA - OAB:6361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:MT-4.062

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, em 05 (cinco) dias [art. 218,§1º, CPC], 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Na mesma oportunidade, em consonância com o princípio da celeridade 

processual, intimem as partes para que, caso queiram, apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 80870 Nr: 596-39.2015.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL APARECIDA DA SILVA CHAVES GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

ALVARENGA FRANÇA - OAB:19420/A, JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 Vistos.

Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do laudo pericial 

acostado à Ref. 65.

Sem prejuízo, desentranhe a Secretaria o documento juntado à Ref. 62, 

pois estranho ao presente feito, devendo ser devolvido ao subscritor ou 

juntado, se o caso, no processo correto.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 41239 Nr: 1208-16.2011.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:MT 14.687

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda ao Senhor Gestor Judiciário a abertura do 2º Volume 

dos autos, conforme determina a CNGC.

Por outro lado, DETERMINO o imediato desentranhamento das petições de 

fls.226/229 e fls. 230 eis que totalmente alheias a este processo, devendo 

ser juntadas nos respectivos autos a qual pertencem, após certificado 

devidamente nos autos.

Com efeito, ao analisar detidamente os autos, verifico que às fls. 131/133 

se encontra procuração outorgada pelo autor à novo causídico, inclusive 

solicitando o cadastramento para que as intimações fossem feitas em seu 

nome sob pena de nulidade dos atos judiciais.

Não obstante, a secretaria desta vara não procedeu ao cadastramento do 

causídico e consequentemente a decisão proferida às fls. 136/138 foi 

publicada em nome do antigo advogado cadastrado nos autos.

Desta forma no sentido de evitar a nulidade das decisões, determino ao 

Gestor Judiciário que proceda IMEDIATAMENTE o cadastramento do novo 

advogado substabelecido consoante petição de fls. 131/133, e determino 

a republicação da decisão de fls. 136/138 para que causídico do 

exequente possa se manifestar sobre o bloqueio efetuado.

Determino ainda, que o exequente se manifeste quanto às petições do 

executado colacionadas às fls. 143/165; 166/167; 168/187 e documentos 

juntamente elencados com as referidas petições, no prazo de 15(quinze) 

dias.

Após, o decurso de prazo ou com a juntada da manifestação, 

certifique-se o senhor gestor o cumprimento INTEGRAL de todas das 

determinações acima, e tornem os autos conclusos para deliberação.

Advirto o Gestor Geral para que efetue atentamente a todos os comando 

acima determinados, evitando conclusões desnecessárias, para assim 

caminharmos no rumo de uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz.

Cumpra-se os expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Às providencias.

Sapezal/MT, 07 de Fevereiro 2018.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37888 Nr: 178-77.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA TAVEIRO LTDA ME, 

HELIZALBERTO MARCIO NUNES DA SILVA, FRANCISCO SALES DA 

SILVA, EMERSON REGIS NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA COSTA TEODORO - 

OAB:661-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 Para intimar o Banco do Brasil S/A, através de seus procuradores, para 

no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento das custas judiciais no 

valor de R$ 444,57 bem como Taxa Judiciária em igual valor de R$ 444,57 

(quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). 

Para efetuar o pagamento deverá retirar guia de recolhimento em: 

www.tjmt.jus.br => Serviços=> Guia=> Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada ao processo, 

podendo ser via PEA. Pena de envio para protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70306 Nr: 1813-59.2011.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEILOR SEIDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO OESTE DE MATO GROSSO -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte embargante através de seu procurador a quitar as 

Custas Judiciais dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, e sob pena de 

protesto, no valor de R$ 1.355,61 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais 

e sessenta e um centavos). Para efetuar o pagamento deverá retirar guia 

de recolhimento em: www.tjmt.jus.br => Serviços=> Guia=> Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes - Devendo a guia autenticada ser juntada 

ao processo, podendo ser via PEA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-32.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRICA UNIAO - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE GONCALVES DE ALMEIDA 00856837105 (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 25/04/2018 14h00min na Sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000005-55.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 05/03/2018 13:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-40.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE MACIEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 05/03/2018 13:40 - JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-25.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 05/03/2018 14:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-92.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON GONCALVES CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 05/03/2018 14:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL/MT.

Comarca de Tabaporã

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29828 Nr: 1970-71.2017.811.0094

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Visando instruir o presente pedido de restituição de valores, INTIME-SE 

a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, JUNTE aos autos as cópias das guias e respectivos 

comprovantes de pagamentos dos valores que pretendem o reembolso, tal 

como descrito em sua narrativa, bem como, identifique os autos relativos 

aos aludidos pagamentos, eis que, não fora localizado o processo 

descrito às fls. 05;

II – Com o aporte das referidas cópias, dê-se vistas dos autos a Sra. 

Gestora Judicial para que certifique a existência de pagamento 

equivocado em relação aos autos do processo indicado pela parte 

requerente, em conferência com os comprovantes de pagamentos das 

guias;

III – Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25185 Nr: 375-71.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão formulada na denúncia para o fim de condenar o acusado 

EDIVALDO PEREIRA DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções 

do art. 147, caput, c.c artigo 71, .todos do Código Penal. Isento das custas 

processuais, considerando a Lei Estadual 7603/01. Passo à dosimetria da 

pena. Pena Final. Inexistindo outras causas e circunstâncias a incidir na 

espécie, cabe ao réu EDIVALDO PEREIRA DA SILVA a pena de 01 (um) 

mês e 16 (dezesseis) dias de detenção. VI - Regime de Cumprimento. Com 

base no art. 33, § 2º, “c”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no 

art. 59, ambos do Código Penal, considerando que o réu não é reincidente, 

estabeleço o REGIME ABERTO, desde o início, para a execução da pena 

privativa de liberdade. VII - Substituição por Restritivas de 

DireitosCumpra-se, no que mais for pertinente, o Código de Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20149 Nr: 440-08.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados e Compensados Roma Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Massao Miyamoto 

Navarrete - OAB:PR/18.578, Marcos Riberto Volpato - OAB:29669/PR

 Vistos, etc.

Na forma do art. 523 do CPC, considerando que, mesmo o executado 

sendo intimado por seu advogado e não pagando a dívida, aplico a multa 

de 10% (dez por cento) mais honorários de advogados de 10% (dez por 

cento).

 No que tange ao pedido de fl. 155, de requerimento para que o executado 

indique bens com o reconhecimento de ato atentatório à justiça, neste 

momento processual indefiro, considerando que são pressupostos para 

incidência do dispositivo: a) não terem sido localizados bens penhoráveis, 

seja pelo exequente, seja pelo oficial de justiça (art. 652, §§1º e 2º). 

Nesse caso, deve ser intimado o executado para indica-los; b) 

devidamente intimado o executado para indicá-los, incorrerá em contempt 

se tiver bens e não os indicar ou afirmar não tê-los; não tiver bens e não 

informar isso ao seu juízo; indicar bens que não existem; ou indicar bens 

já onerados sem informar essa circunstância em juízo.

 Logo, considerando que o cálculo apresentado pelo exequente em fls. 

128/129 já perfaz mais de três anos, intime-se o exequente para que 

apresente novo cálculo atualizado, bem como, além da penhora on line já 

requerida, indique outras formas de restrições dispostas nos sistemas 
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judiciais que pretende proceder às restrições patrimoniais.

 Após, conclusos para deliberação e cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9253 Nr: 118-90.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos Filho, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, João Batista dos Santos 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/PR 65.216, José Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:19.081-A, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, Sérvio 

Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, José dos Santos Netto - OAB:MT/3.677-A, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, transitada em julgado, 

conforme já requerido em fl. 336 e despachado em fl. 339.

Em fl. 360 aportou planilha atualizada do débito requerendo a intimação do 

executado para cumprimento.

Considerando que o executado já foi intimado para dar cumprimento à 

dívida e se quedou inerte, intime-se a exequente para que no prazo de 10 

dias informe os meios de expropriação/restrição de bens que pretende 

utilizar, seja via mandado, ou por sistemas on line dispostos.

 Após conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21969 Nr: 104-33.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Zordan Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Gonçalves Pereira - 

OAB:7274/MT, Esteban Rafael Baldasso Romero - OAB:MT/14.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Vistos, etc.

Tendo em vista que foi intentada oposição que tramita em dependência 

destes autos (código 22621 – em apenso) e, estando a referida oposição 

em fase de especificação de provas, determino que os presentes autos 

permaneçam aguardando o transcurso do prazo concedido nos autos da 

oposição, para fins de deliberação em conjunto quanto as provas a serem 

produzidas, priorizando a instrução una dos feitos.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25389 Nr: 496-02.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 Vistos, etc. Inquirida a vítima, e testemunhas presentes, bem como 

procedido o interrogatório do acusado, e, não havendo mais provas a 

serem produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução 

processual. Abra-se vista às partes para apresentação de Memoriais 

Finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, 

após, à defesa. Saem os presentes intimados. Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25514 Nr: 580-03.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos, etc. Inquirida a testemunha e a vítima, bem como, procedido o 

interrogatório do acusado, e, não havendo mais provas a serem 

produzidas nesta solenidade, dou por encerrada a instrução processual. 

Abra-se vista às partes para apresentação de Memoriais Finais, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando pela acusação, e, após, à defesa. 

Após, faça-me os autos conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilos. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10092 Nr: 955-48.2009.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricieri Francio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciscarlos Alcântara - 

OAB:4746-B/MT, Hamilton Virgílio Medeiros - OAB:MT/4.783-B, 

Paulo Sérgio Gonçalves Pereira - OAB:4929-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 112/113 devendo ser expedida a Carta Precatória 

para intimação do requerido no endereço informado.

 Cumpra-se com as determinações atinentes à espécie.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22621 Nr: 607-54.2014.811.0094

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio de Oliveira, Luiz Francisco Gomes Ferreira, 

Lucimara Lesmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida da Colméia Indústria e 

Agropecuária do Norte S. A. - CIAN, Ricardo Luiz Giglio, Luiz Zordan Neto, 

Rosa Nara Zordan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Gonçalves 

Pereira - OAB:7274/MT, Anderson de Mattos Pereira - 

OAB:MT/8718, Esteban Rafael Baldasso Romero - OAB:MT/14.717, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir e, caso postulem pela produção de prova oral, 

INTIMEM-SE as partes para apresentarem 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 
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houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou for 

qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 do CPC. Uma vez 

ultrapassados os prazos alhures consignados, com ou sem manifestação 

das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 29295 Nr: 1001418-59.2017.811.0007

 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: Irineu Faria Biazon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wender José da Costa - 

OAB:OAB/MT 19.158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320, ambos do Código de processo Civil. Assim, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC/15, recebo a 

petição inicial, na forma do art. 98 do CPC;

II – No mais, cercando-se de toda cautela que o pedido liminar requer e, 

visando angariar maiores dados do caso em litígio, EXPEÇA-SE MANDADO 

DE CONSTATAÇÃO, devendo o Sr. Oficial de Justiça responsável pela 

diligência identificar as pessoas que eventualmente se encontrem no 

imóvel, colhendo os dados pessoais destas, descrevendo se estas 

mantém habitação no local, descrevendo eventuais modificações inseridas 

no imóvel, eventuais explorações do solo, bem como, o período provável 

que a ocupação se iniciou, de acordo com as evidencias existentes no 

local, bem como, informações prestadas pelas pessoas presentes no 

momento da diligência;

III – Fica desde já deferido o reforço policial para cumprimento da 

diligência;

IV – Com o aporte do mandado devidamente cumprido, tornem os autos 

conclusos para deliberação do pedido liminar.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28945 Nr: 1457-06.2017.811.0094

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de citação. Esclareço que, com base no provimento nº 

0 7 / 2 0 1 7  C G J ,  d e v e  o  r e q u e r e n t e  a c e s s a r  o  s i t e 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", duas vezes, para emitir a guia no valor de 

R$ 30,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 20281 Nr: 571-80.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício José Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação dos 

advogados de defesa, para comparecer à audiência designada pelo Juízo 

Deprecado da Segunda vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que se 

realizará no dia 02/03/2018, às 16h45, no endereço: Praça dos Três 

Poderes, 175, Bairro: Centro, telefone: (66)3520-3800, CEP: 78550-000, 

Sinop-MT, conforme Ofício/decisão de fls. 157.

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-88.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Em atenção à justificativa apresentada pelo executado em ID 

n.º 10930271 e, verificando que o presente feito, na verdade, se trata de 

ação de execução de título extrajudicial, sendo que, o exequente pleiteou 

pelo recebimento e prosseguimento do feito de acordo com o rito das 

execuções, DECIDO: 1. CHAMO O FEITO À ORDEM para DETERMINAR a 

reclassificação da presente demanda, para que passe, doravante, a 

tramitar como processo de execução de título extrajudicial, sendo assim, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do 

art. 829, do Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no 

prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que 

não houve o pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; 4. Efetuada a penhora, DESIGNE-SE audiência 

de conciliação de acordo com a pauta deste Juizado Especial (artigo 53, § 

1º da Lei 9.099/95), quando poderá o executado oferecer embargos, nos 

termos do inciso IX do artigo 52 da Lei n.º 9.099/95, sob pena de 

prosseguimento da execução; 5. Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; 6. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59101 Nr: 1798-87.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murilo Viveiros Liz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto João Brizot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO - 

OAB:128146

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Superada essa questão, da análise à peça de ingresso verifico que até a 

presente data o exequente não juntou aos autos a cártula ORIGINAL que 

lastreia a execução, conforme determinado anteriormente (fl. 11).Portanto, 

intime-o para dar cumprimento integral à determinação exarada, no prazo 

de 10 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.Apresentada a 

cártula, promova-se o seu arquivamento em pasta própria, certificando 

nos autos tal providência.Cumprida a determinação anterior, acolho a 

emenda apresentada pelo exequente às fls. 12 e, com fulcro no disposto 

no artigo 319 do CPC, recebo a petição inicial.Retifique-se o valor da 

causa, conforme cálculo de fls. 12-v, promovendo-se as anotações 

necessárias, inclusive junto ao Distribuidor.Após, CITE-SE e intime-se o 

executado para efetuar o pagamento do valor de R$ 50.505,47 (cinquenta 

mil quinhentos e cinco reais e quarenta e sete centavos), ou nomear bens 
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à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do 

código de processo civil.Decorrido o prazo de três dias sem que tenham o 

executado efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o Executado, através de seu advogado ou à 

sociedade de advogados a que ele pertença (art. 841, §1º, CPC). O 

executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, [...]Tapurah (MT), 

9 de fevereiro de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49391 Nr: 1236-49.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arivaldo Gomes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia penal para condenar 

o acusado Arivaldo Gomes da Cruz nas imputações dos crimes definidos 

nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal, na forma da Lei 

11.340/06. Ato contínuo, passo à dosimetria da pena. DO CRIME DE 

AMEAÇAA sanção relativa ao tipo penal descrito no artigo 147 do Código 

Penal varia de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa.1ª Fase 

Passando a dosar a pena em concreto a ser aplicada ao réu, agora 

condenado, tem-se que o sistema penal dividiu a equalização da 

reprimenda estatal em 3 distintas fases, sendo que na primeira delas, a 

análise se faz a partir de 8 circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do 

Código de Penas e que devem ser valoradas e sopesadas de modo 

razoável, proporcional e justificado pelo julgador.Na fase inicial de 

dosagem da pena, não se verifica qualquer fato ou circunstância do crime 

que justifique a pena inicial acima do mínimo legal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 22774 Nr: 633-83.2009.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR LINHARES SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Birck - OAB:MT 10.093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 633-83.2009.811.0108 (Código nº: 22774)

CREDOR: Nadir Linhares Sales

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 119, nos moldes requeridos às fls. 124.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 9 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26484 Nr: 1088-77.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani Waslawoski Kirst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1088-77.2011.811.0108 (Código nº: 26484)

CREDOR: Evani Waslawoski Kirst

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do INSS.

Conforme se infere dos autos, o credor manifestou sua concordância com 

o cálculo do débito apresentado pelo devedor, razão porque foi expedida 

a requisição de pequeno valor.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a concordância expressa do credor, homologo o cálculo do débito 

apresentado pelo devedor às fls. 146/147 e, diante da satisfação da 

obrigação, JULGO EXTINTO o processo executivo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Sem prejuízo, intime-se o autor, pessoalmente, cientificando-o de que os 

valores depositados em Juízo serão levantados por seu advogado, 

conforme poderes para receber e dar quitação, que lhe foram conferidos 

por meio da procuração encartada aos autos.

Registre-se.

 Publique-se.

Intime-se.

 Tapurah/MT, 9 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50802 Nr: 1955-31.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ HANAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para cumprimento do requerido pelo INSS a fl. 79.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51611 Nr: 357-08.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson dos Santos Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 357-08.2016.811.0108 (Código 51611)

Reeducando: Cleberson dos Santos Souza

EXECUTIVO DE PENA

VISTOS.

Cuida-se de executivo de pena de reeducando Cleberson dos Santos 

Souza, condenado a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, bem 

como a 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa, ante a prática do 

crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, ambos da Lei nº 

11.343/06.

Primeiramente, convém ressaltar que o reeducando vem cometendo, ao 

logo do cumprimento da pena, diversas faltas graves, inclusive com a 

instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, bem como com a 

regressão cautelar do regime prisional e decretado seu retorno ao regime 

fechado.

Ocorre que após a sua soltura, voltou a praticar novo crime, com o 

consequente oferecimento de nova denúncia sob o número 61329.

Nesse sentido, em atendimento ao requerimento ministerial, promova-se a 

instauração de incidente de falta grave para a apuração do delito em tese 
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praticado pelo reeducando, em homenagem ao que estabelece o artigo 59 

da LEP e à garantia da ampla defesa e do contraditório corolários materiais 

do princípio constitucional do devido processo legal.

Vale ressaltar que, imputada a falta grave ao reeducando, poderá o 

regime de cumprimento da pena sofrer regressão, nos termos do artigo 

118, I, da Lei nº 7.210/84, mas que não me parece ser, na hipótese, caso 

de regressão cautelar, seja porque o delito pelo qual foi condenado não é 

de grave ameaça ou violência contra pessoal, seja porque as novas 

imputações de crime não são também demarcadas pelo excessos ou 

gravidade anormal, que justifique a regressão antes da conclusão do 

procedimento.

 Instaurado o incidente, intime-se o condenado, inclusive para contratar 

advogado ou requerente nomeação de Defensor Público, apresentando 

resposta/defesa dos fatos atribuídos a ele.

Cumpra-se, servindo a presente como mandado.

Tapurah/MT, 08 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20896 Nr: 303-23.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES CASAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BRASIL TELECOM 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A

 Processo n°: 303-23.2008.811.0108 (Código nº: 20896)

CREDOR: José Lopes Casal

DEVEDOR: Banco do Brasil e outro

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais.

Consoante teor da manifestação de fls. 444, o Banco do Brasil promoveu 

o adimplemento espontâneo da condenação, bem como às fls. 460 o autor 

manifestou sua concordância com os valores depositados, requerendo a 

expedição do respectivo alvará.

Nesses moldes, ante a satisfação da obrigação pelo devedor, JULGO 

EXTINTA a presente execução, apenas em relação ao Banco do Brasil, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Expeça-se alvará para transferência dos valores depositados às fls. 

444-v, na forma requerida pelo autor às fls. 460.

Considerando que o feito irá prosseguir em relação a Brasil Telecom S/A, 

exclua-se do polo passivo o Banco do Brasil, bem como intime-se o credor 

para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, em especial quanto 

ao decurso do prazo de suspensão das ações e execuções contra o 

Grupo Oi, no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo retro, independentemente de manifestação, tornem 

os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24304 Nr: 578-98.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACILIO DE OLIVEIRA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 578-98.2010.811.0108 (Código nº: 24304)

CREDOR: Otacilio de Oliveira Fortes

 DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do INSS.

Conforme se infere dos autos, o credor manifestou sua concordância com 

o cálculo do débito apresentado pelo devedor, razão porque foi expedida 

a requisição de pequeno valor.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a concordância expressa do credor, homologo o cálculo do débito 

apresentado pelo devedor às fls. 160-v/161 e, considerando a satisfação 

da obrigação, JULGO EXTINTO o processo executivo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Sem prejuízo, intime-se o autor, pessoalmente, cientificando-o de que os 

valores depositados em Juízo serão levantados por seu advogado, 

conforme poderes para receber e dar quitação, que lhe foram conferidos 

por meio da procuração encartada às fls. 11.

Registre-se.

 Publique-se.

Intime-se.

 Tapurah/MT, 9 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26475 Nr: 1079-18.2011.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Bruno Kirst

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1079-18.2011.811.0108 (Código nº: 26475)

CREDOR: Osmar Bruno Kirst

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS E EXAMINADOS.

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelo credor nominado em 

epígrafe em desfavor do INSS.

Conforme se infere dos autos, o credor manifestou sua concordância com 

o cálculo do débito apresentado pelo devedor, razão porque foi expedida 

a requisição de pequeno valor.

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Ante a concordância expressa do credor, homologo o cálculo do débito 

apresentado pelo devedor às fls. 140/141 e, diante da satisfação da 

obrigação, JULGO EXTINTO o processo executivo, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

 Transitada em julgado esta decisão, recolhidas eventuais custas 

remanescentes, arquivem-se estes autos com as cautelas devidas.

Sem prejuízo, intime-se o autor, pessoalmente, cientificando-o de que os 

valores depositados em Juízo serão levantados por seu advogado, 

conforme poderes para receber e dar quitação, que lhe foram conferidos 

por meio da procuração encartada aos autos.

Registre-se.

 Publique-se.

Intime-se.

 Tapurah/MT, 9 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill
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 Cod. Proc.: 40486 Nr: 955-98.2012.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA NEVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 955-98.2012.811.0108 (Código nº: 40486)

AUTOR: Ministério Público Estadual

 RÉU: João Batista Neves de Paula

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Ainda em tempo, designo sessão de julgamento perante o Egrégio Tribunal 

Popular do Júri para o dia 20 de março de 2018, às 08:30 horas.

Procedam-se às intimações necessárias e demais providências 

pertinentes.

Às providências.

Tapurah/MT, 9 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56265 Nr: 226-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Tirloni, Sirlei Teresinha Zuffo Tirloni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR

 Com efeito, julgo improcedente os embargos à execução manejados por 

Marcos Tirloni e Sirlei Teresinha Zuffo Tirloni em face de Ovetril Óleos 

Vegetais Ltda.Traslade-se cópia da presente aos autos da execução 

(53388).Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, fixando-os na importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais). Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às 

anotações e baixas de estilo.Publique-se.Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 08 de fevereiro de 

2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 2461-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSON RODRIGUES DA SILVA, JOSUEL 

ROBERTO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2461-36.2017.811.0108 (Código 60199)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Andresson Rodrigues da Silva e Outro

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o transcurso do prazo para o acusado Josuel Roberto 

constituir mandatário legal, consoante certidão inclusa (f.68), determino o 

integral cumprimento da decisão judicial derradeira (f.63), especificamente 

para encaminhar os autos à Defensoria Pública para apresentação da 

defesa preliminar.

Aportando os autos, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61250 Nr: 3136-96.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Girlandia Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Machado Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3136-96.2017.811.0009 (Código nº: 61250)

REQUERENTE: Maria Girlandia Costa da Silva

REQUERIDO: Rodolfo Machado Lemos

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE

VISTOS.

Ante ao contido na certidão retro, nomeio para patrocinar a defesa do 

requerido o advogado Edy Wilson Piccini, OAB/MT 4.950.

Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente à 6 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ. Na sentença o juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso 

(Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º).

Intime-se o ilustre dativo para que tome ciência da nomeação realizada, 

bem como para requerer o que entende de direito.

No mais, determino à secretaria que designe data para a realização de 

exame de DNA, intimando-se as partes para comparecerem no dia 

designado e oficiando-se o hospital local para a coleta do material.

As partes, nesse dia, deverão comparecer ao fórum, acompanhadas da 

criança e, portando, a requerente, o valor correspondente ao valor do 

exame, R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) e dos custos de envio pelo 

correio, sendo em seguida encaminhados ao hospital local, para coleta do 

material, acompanhados de oficial de justiça ou outro servidor do fórum.

Após, façam conclusos os autos para a designação da audiência de 

instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 9 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61277 Nr: 3152-50.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucelia Rodrigues de Amorin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Tapurah, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recorde-se que, embora seja dever do Estado, na sua acepção genérica, 

garantir o direito a saúde, incluindo para tanto o fornecimento de 

medicamentos indispensáveis à garantia ao restabelecimento da saúde 

dos cidadãos hipossuficientes, não se pode olvidar das limitações 

orçamentárias às quais estão sujeitos os entes federativos. Desse modo, 

há que se ponderar qual a melhor forma de realizar o tratamento do 

paciente, bem como buscar-se o menor custo de tal prática, o que no caso 

em específico, significa conceder à paciente o acesso aos fármacos 

indicados para a trombofilaxia, mas que tem regisrtro na RENAME, ou seja, 

ácido acetilsalício 100mg; heparina sódica 5.000 UI/0,25 ml; varfarina 

sódica 1 e 5 mg.Portanto, indefiro o pedido de bloqueio de verbas públicas 

e defiro o fornecimento dos fármacos apontados pelo NAT/JUS como 

indicados ao tratamento da trombofilia gestacional, facultando à paciente 

que se dirija diretamente aos entes estatais (Município ou Estado de MT) e 

solicite o remédio de sua opção dentre os previstos na lista de 

medicamentos oficiais, comprovando nos autos a entrega e a 

periodicidade em que necessitará deles.Intimem-se os réus desta decisão. 

Dê-se ciência à requerente.Cumpra-se com a urgência que o caso 

requer.Tapurah/MT, 9 de janeiro de 2018.FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 13202 Nr: 393-70.2004.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO TADEU GIL PRATES - 

OAB:MT 15.742, Páblia Guimarães Prates - OAB:MG/66.435

 Diante do exposto, estando presentes os requisitos ensejadores da 

pronúncia, na medida em que comprovada a materialidade delitiva e 

demonstrados indícios suficientes de autoria do crime, em juízo provisório 

de admissibilidade da culpa, PRONUNCIO Ronaldo Alves dos Santos, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime definido 

no art. 121, caput do Código Penal, determinando que seja ele submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.Intimem-se 

na forma do artigo 420 do CPP.Restando preclusa a decisão de pronúncia, 

abra-se vistas às partes, primeiro acusação, depois defesa, para os 

requerimentos a que alude o art. 422 do CPP. Determino, desde já, caso 

passada em julgado a decisão, a inclusão na pauta da Sessão do Júri do 

mês de março de 2018, designando o julgamento para o dia 27/03/2018, às 

08h30m.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de 

pronúncia, se não houver recurso, ou, ao reverso, depois da decisão 

confirmatória pelo Tribunal de Justiça, certifique-se e encaminhem-se os 

autos, acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, ao Juiz 

Presidente do Tribunal do Júri, nos termos das prescrições legais e 

instruções normativas vigentes. P. R. I. C.Tapurah (MT), 9 de fevereiro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 20975 Nr: 386-39.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildo Ferronatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Eliza Mattos - 

OAB:OAB/PR 32438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 386-39.2008.811.0108 (Código nº: 20975)

CREDOR: Ildo Ferronatto

DEVEDOR: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Expeça-se alvará em favor do patrono da parte autora para saque dos 

honorários pagos às fls. 149, nos moldes requeridos às fls. 153.

Após, aguarde-se o cumprimento da obrigação com relação ao pagamento 

do precatório expedido em favor do credor.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Tapurah/MT, 9 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53267 Nr: 1219-76.2016.811.0108

 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: SUELENE GUIA DA SILVA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE "EDIVALDO LUIZ FIGUEIREDO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, considerando que 

decorreu o prazo de intimação sem manifestação, impulsiono os autos 

para a intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 5 

dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da ação, nos 

termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24437 Nr: 712-28.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDRDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARMEM CRISTINA 

GARBOSSA, para devolução dos autos nº 712-28.2010.811.0108, 

Protocolo 24437, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 11189 Nr: 38-60.2004.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANASTÁCIO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - OAB:MT 

16.586- B

 Diante do exposto, estando presentes os requisitos ensejadores da 

pronúncia, na medida em que comprovada a materialidade delitiva e 

demonstrados indícios suficientes de autoria dos crimes denunciados, em 

juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIO Gilberto 

Anastácio da Cunha, devidamente qualificado nos autos, pelo 

cometimento, em tese, do crime definido no art. 121, § 2º, inciso III, do 

Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio 

Tribunal Popular do Júri desta Comarca de Tapurah/MT.Tendo o réu 

respondido solto a toda ação penal, não existem razões que justifiquem, 

após todo iter procedimental, a decretação da sua prisão preventiva. 

Intimem-se na forma do artigo 420 do CPP.Restando preclusa a decisão de 

pronúncia, abra-se vistas às partes, primeiro acusação, depois defesa, 

para os requerimentos a que alude o art. 422 do CPP. Determino, desde já, 

caso inatacada a decisão de pronúncia, a inclusão na pauta da Sessão do 

Júri do mês de março de 2018, designando o julgamento para o dia 

22/03/2018, às 08h30m.Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a 

decisão de pronúncia, se não houver recurso, ou, ao reverso, depois da 

decisão confirmatória pelo Tribunal de Justiça, certifique-se e 

encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente 

apreendidos, ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, nos termos das 

prescrições legais e instruções normativas vigentes. Às 

providências.Tapurah (MT), 15 de fevereiro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 49933 Nr: 1549-10.2015.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA, ODAIR 

JONES PORFILHO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:MT 10.737, Paulo Gustavo Fernandes Melo - OAB:MT 18.188

 Processo n°: 1549-10.2015.811.0108 (Código nº: 49933)AUTOR: 

Ministério Público Estadual RÉU: Manoel Antonio Sares da Silva e Odair 

Jones Porfilho de Souza SilvaAÇÃO PENALVISTOS.Cuida-se de ação 

penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face de Manoel 

Antonio Sares da Silva e Odair Jones Porfilho de Souza Silva, ante a 

suposta prática dos crimes previstos no artigo 288, parágrafo único e 

artigo 157, §2º, incisos I e II, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

[...]Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão cautelar 

formulado.Por fim, não configurada nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária dispostas no art. 397 do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução para o dia 28 de fevereiro de 2018, às 

13h:30min.Na audiência serão inquiridas as testemunhas arroladas pela 

Acusação e pela Defesa, bem como interrogados os 

acusados.Proceda-se a intimação do Ministério Público, dos acusados e 

das Defesas. Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública em que estão 

acautelados os acusados para que providenciem suas conduções para a 

solenidade designada.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Tapurah/MT, 9 de fevereiro de 2018.FABIO PETENGILL 
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 59164 Nr: 1835-17.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO LAURINDO DE FREYN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B

 Diante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Thiago 

Laurindo de Freyn, já qualificado no autos, da imputação que lhe é 

atribuída (art. 157, § 2º, I e II do Código Penal), o que faço com fundamento 

no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.Deixo de condenar 

o réu no pagamento das custas e despesas processuais face à sua 

absolvição.Expeça-se, incontinenti, alvará de soltura, se por outro motivo 

não estiver o réu preso, assim como restitua-se ao acusado o aparelho 

celular e os bens apreendidos durante diligencia policial (fl. 40).Após o 

trânsito em julgado, comunique-se o teor da sentença ao Instituto de 

Identificação, ao Cartório Distribuidor e feitas as anotações de praxe, 

arquive-se.Dou esta por publicada com a entrega na Secretaria da Vara e 

lançamento no sistema de acompanhamento eletrônico de 

processos.Intimem-se.Tapurah (MT), 15 de fevereiro de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010011-77.2016.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

EDENARDO EICKHOFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH DECISÃO Numero do Processo: 

8010011-77.2016.8.11.0108 REQUERENTE: EDENARDO EICKHOFF 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A VISTOS. Considerando que o 

devedor depositou em juízo o valor devido a título de danos morais e 

materiais (ID nº 9533099 e 9533098), expeça-se alvará em favor do 

credor, na forma requerida no ID nº 1089187. Após, diante a informação 

de que o requerido encerrou suas atividades nesse município, intime-o 

para retirar a motocicleta objeto da presente lide, no endereço indicado 

pelo autor no ID nº 10089187, no prazo de 05 dias. Ainda, no mesmo 

prazo, deverá o requerido diligenciar junto ao autor a transferência do bem 

para sua propriedade. Em caso de recusa ou inércia do requerido em 

promover a retirada e transferência do bem, tornem os autos conclusos 

para aplicação de multa/astreinte. Havendo cumprimento integral das 

determinações anteriores, voltem-me para extinção. Às providências. 

Tapurah/MT, 20 de novembro de 2017. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010162-14.2014.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU MELCHIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB - MT0011006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010162-14.2014.8.11.0108 REQUERENTE: 

DIRCEU MELCHIOR REQUERIDO: BOA VIAGEM TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA - ME Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, 

por seu procurador, Advogado: VINICIUS PULIDO GUADANHIN OAB: 

MT0011006A, para, no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se quanto ao 

ofício juntado aos autos em 29/06/2016, documento ID 5640835, 

requerendo o que entender de direito. Jucileine Kreutz de Lima Gestora 

Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61922 Nr: 962-86.2017.811.0085

 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): EBER JUNIOR SOUZA CARDOSO, JAIME 

MENDES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 862-86.2017.811.0025 Cód.61922

Executado: Jaime Mendes Cardoso e outro

C E R T I D Ã O

 Certifico, eu, Diego Morais de Carvalho, Oficial de Justiça/Avaliador, ao 

final assinado, que em cumprimento ao mandado do MM. Juiz de Direito, Dr. 

Jean Paulo Leão Rufino, extraído dos autos supra, me desloquei nesta 

data inicialmente até a Comunidade Novo Horizonte, e lá estando, CITEI 

Jaime Mendes Cardoso acerca dos termos da exordial, o qual, após a 

leitura, aceitou a cópia que lhe ofereci e NÃO EXAROU sua nota de 

ciência.

Por outro lado, Jaime informou a este meirinho que o segundo executado é 

seu filho e não reside na Cidade de Nova Guarita e, que naquele momento, 

estaria laborando em uma Fazenda entre as Comunidades Novo Horizonte 

e Santa Isabel/Bom Sucesso.

 Ato continuo, este subscritor com grande dificuldade localizou a fazenda 

que ora procedia colheita de grãos de soja, sendo informado que o 

executado teria se deslocado até sua residência, eis que iria levar sua 

genitora até o PSF Central de Nova Guarita.

Assim, sendo me desloquei até o PSF central e lá estando às 13h25min, 

CITEI Eber Junio Souza Cardoso acerca dos termos da exordial, o qual, 

após a leitura, aceitou a cópia que lhe ofereci e exarou sua nota de 

ciência.

Por fim, levando-se em consideração o endereço divergente, solicito que a 

parte autora seja intimada para complementar a diligência no importe de R$ 

444,60 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), 

valor este que deverá ser recolhido por intermédio do Sistema de 

Arrecadação de diligências do E.TJMT.

O referido é verdade e dou fé.

 Terra Nova do Norte-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Diego Morais de Carvalho

Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38334 Nr: 895-68.2010.811.0085

 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: ROSANE RIBEIRO, ADALTO NUNES RIBEIRO, RODRIGO 

NUNES RIBEIRO, RUDINEI RIBEIRO, WILLIAN NUNES RIBEIRO, RODINEIA 

NUNES RIBEIRO, ROSA ADRIANA NUNES RIBEIRO, GRAZIELA NUNES 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 
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OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do documento acostado às fls. 164, para querendo 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37489 Nr: 1455-44.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZETE ROSA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Verifique-se sobre a correta numeração das laudas processuais.

2. Se necessário, restaure-se a capa dos autos.

3. Atenda-se, integralmente o item 1.3.7 da seção 3 da CNGC.

4. No caso em epígrafe, aguarde-se a devolução do AR.

5. Após, ao impulso oficial.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37489 Nr: 1455-44.2009.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZETE ROSA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B, JULIANO GOULART MASET - OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que intimo o autor acerca da decisão de fls. 80 para que 

apresente aos autos dados bancários da parte autora para expedição do 

alvará respectivo.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 57005 Nr: 784-35.2015.811.0077

 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: Rosania de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodiney de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 Autos n. 784-35.2015.811.0077

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio, Partilha de Bens, Guarda e Alimentos 

promovida por ROSANIA DE SOUZA e RODINEY DE OLIVEIRA.

Pedem a homologação do acordo apresentado às fls. 06/09.

É o relatório. Passo a decidir.

As partes pleiteiam em juízo a decretação do divórcio, partilha de bens, a 

guarda dos filhos e pensão alimentícia em comum acordo..

Da análise dos autos verifico que pedido deve ser deferido.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de fls. 05/09 para que 

produzam seus efeitos jurídicos e legais e decreto o DIVÓRCIO, forte no 

art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, de ROSANIA DE SOUZA e 

RODINEY DE OLIVEIRA

 Expeça-se Mandado de Averbação junto ao serviço Notarial competente

Outrossim, HOMOLOGO A PARTILHA DE BENS, A GUARDA E ALIMENTOS 

conforme acordo entre as partes para que produza seus efeitos legais.

Expeça-se o necessário.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Pontes e Lacerda, 07 de março de 2016.

 Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63709 Nr: 201-45.2018.811.0077

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLNV, WLNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 DESPACHO

Vistos.

Trata-se de processo representação pela prisão preventiva de 

Washington Luiz Neris Vieira, qualificado nos autos, sob a acusação de 

ter cometido, em tese, o crime previsto no artigo 213 do Código Penal.

Diante da impossibilidade imediata de realização de audiência de custódia, 

tendo em vista que o réu foi preso em flagrante em Vila Bela da Santíssima 

Trindade, estando este juiz em substituição legal em Pontes e Lacerda, 

sendo que as comarcas são distantes, cerca de 78km, se assemelhando, 

portanto, aos casos de plantão regional; excepcionalmente, com base no 

art. 2º, §3º, do PROVIMENTO N. 12/2017-CM, designo audiência de 

custódia para o próximo dia 15/02/2018, às 10h00min.

Diante da informação de que o acusado constituiu a advogada Graciele 

Cristina Romero Munhoz, intime-se a causídica e requisite-se o acusado 

para a audiência.

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57110 Nr: 810-33.2015.811.0077

 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: Gessy da Mota Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a Parte Autora para 

ciência/providência da Sentença, em conformidade a ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28004 Nr: 687-45.2009.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaci Profeta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT, Fernando Cesar Lopes Piva - 

OAB:9715-B, Max Delis de Queiroz - OAB:16.802-B/MT

 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, em conformidade a ordem de serviço nº 01/2008 

deste juízo.
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Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 67313 Nr: 203-86.2008.811.0102

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO POSSA, INELDA TEREZINHA DALLA CORTE 

POSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 Autos nº: 2008/52

Código nº: 67313

Vistos etc.

Nos termos do despacho à fl. 127, INTIME-SE a parte autora, 

pessoalmente, para que dê impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, CPC).

Transcorrido in albis o prazo, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102961 Nr: 829-95.2014.811.0102

 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: VALERIA BELOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:6936-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966, GUSTAVO BOUVIÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:16.323/MT

 Autos nº. 829-95.2014.811.0102

Código nº. 102961

Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por Valéria Belotto em 

desfavor de M.I Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA EPP.

À fl. 161, os requeridos reconheceram a dívida, pugnaram pelo 

parcelamento do débito nos moldes do estabelecido no artigo 916 do 

CPC/2015, bem como juntaram comprovante do pagamento de 30% do 

valor corrigido, abrangendo as custas processuais.

Com vistas, a parte exequente alegou a intempestividade do pagamento e 

o não pagamento dos honorários advocatícios.

Vieram os autos conclusos.

Decido.

Inicialmente, quanto à alegação de intempestividade do pagamento, verifico 

que não merece prosperar. O despacho que determinou o cumprimento de 

sentença foi publicado no DJE em 28/08/2017, logo, o prazo para 

pagamento começou a fluir a partir de 29 /08/2017, sendo contado em dias 

úteis (Enunciado 89 do CJF), findando-se, portanto, em 20/09/2017. O 

devedor requereu o parcelamento da dívida, comprovando o pagamento 

da primeira parcela, em 18/09/2017, portanto, dentro do prazo, motivo pelo 

qual não há falar em intempestividade.

Por outro lado, com razão o credor ao afirmar que a executada, ao pleitear 

o parcelamento, não fez o pagamento relativo aos honorários 

advocatícios, devidos no importe de R$ 2.205,76, sobre os quais, desse 

modo, deverá incidir a multa de 10% (art. 523, § 1º, CPC).

Assim sendo, INTIME-SE o devedor para que comprove o pagamento, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dos honorários acrescidos da multa de 10% 

(dez por cento), sob pena de indeferimento do parcelamento da dívida 

principal.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

Às providências.

Vera-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69518 Nr: 939-70.2009.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOSIN & CIA LTDA-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2009/162

Código nº 69518

Vistos etc.

DEFIRO a tentativa de citação dos executados, por carta com aviso de 

recebimento, no endereço de fl. 82. Nesse ponto, ressalto que muito 

embora não conste o nome dos executados no polo passivo da ação de 

execução, foi deferida a citação de todos em acórdão proferido pelo 

Superior Tribunal de Justiça (fl. 76/77).

Assim, PROCEDA-SE a atualização do polo passivo, incluindo o nome dos 

executados.

Após tudo cumprido, vistas a Fazenda Pública.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69964 Nr: 217-02.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B L COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/MT

 Processo nº 217-02.2010.811.0102

Código nº 69964

Vistos etc.

INDEFIRO o novo pedido de suspensão requerido pela Fazenda Pública.

Conforme se extrai dos autos, desde o primeiro pedido de suspensão nos 

autos já se passaram mais de 02 (dois) anos, já tendo a parte executada 

juntado aos autos o comprovante de pagamento, ficando a cargo da 

administração pública somente a análise do crédito oferecido pelo 

executado para a liquidação do débito principal.

Intimada para dar andamento, a parte exequente pugnou novo pedido de 

suspensão, limitando-se a afirmar “que há um possível processo de 

parcelamento do título executivo”.

Ora, que existe o processo de parcelamento já é fato nos autos, todavia, 

faz-se necessária a finalização do processo pelo fisco, uma vez que a o 

devedor já cumpriu sua parte.

Assim, INTIME-SE a Fazenda Pública, de forma derradeira, para que 

informe quanto à finalização do processo de compensação, sob pena de 

presunção de quitação da dívida.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 09 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102433 Nr: 387-32.2014.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TBDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O

 Autos nº: 387-32.2014.811.0102

Código Apolo nº: 102433

Vistos etc.

DEFIRO o pedido à fls. 106/107.

DETERMINO a Equipe Multidisciplinar do Fórum de Vera/MT para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, realize ESTUDO PSICOSSOCIAL no endereço da 

parte requerente.

INTIME-SE pessoalmente o requerente para que informe nos autos se tem 

ciência do atual paradeiro da requerida, de forma a possibilitar a 

realização de estudo psicossocial em sua residência.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA expedindo o necessário.

Vera/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103485 Nr: 1211-88.2014.811.0102

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉSAR ANTÔNIO CESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA FABIANE LTDA, PEDRO 

MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-OAB/MT, ALCIR FERNANDO CESA - OAB:MT 17.596, 

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - OAB:15331, FABIANO GAVIOLI 

FACHINI - OAB:5425-B, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718, JOYCE 

CARLA MARZOLA DE ANDRADE - OAB:8723/MT, MATEUS MENEGON - 

OAB:11.229-B, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT, RUI HEEMANN 

JUNIOR - OAB:MT/15.326

 Autos nº: 1211-88.2014.811.0102

Código nº: 103485

Vistos etc.

Diante da justificativa apresentada pelo perito à ref. 139, ABRA-SE vista 

as partes para manifestação, no prazo de 15 (dez) dias.

Após conclusos.

Vera/MT, 18 de janeiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66798 Nr: 771-39.2007.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS VILATORO IND. E COM. DE 

MADEIRAS LTDA, JOÃO ALVES CASEMIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:1241876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2007/48

Código n°: 66798

Vistos etc.

Diante das certidões apresentadas às fls. 148 e 151, INTIME-SE a parte 

exequente para que indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de 

bens dos devedores passíveis de penhora. Desatendido, ficam, desde 

logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 40, caput, LEF) e a 

REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no Relatório 

Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE.

INTIMEM-SE.

Vera/MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 68364 Nr: 1251-80.2008.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS BELÉ LTDA., SOLANGE MARIA 

PRIMOM, ARLEI BELÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2008/32

Código nº: 68364

Vistos etc.

Em que pese a manifestação da Fazenda Pública à fl. 59/60, verifica-se 

que o mandado foi negativo não pela falta de recolhimento de diligencia, 

mas sim pelo fato de não terem sido encontrados os bens no endereço 

informado.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para que indique, no prazo de 30 

(trinta) dias, a existência de bens dos devedores passíveis de penhora. 

Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do feito (art. 

40, caput, LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o 

art. 1.181 da CNGC.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera - MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69956 Nr: 209-25.2010.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRI CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 209-25.2010.811.0102

Código nº: 69959

Vistos etc.

I. DEFIRO o pedido da Fazenda Pública Estadual à fl. 40. DETERMINO a 

suspensão do presente feito pelo prazo de 01 (um) ano, ou até que haja 

nova manifestação nos autos, se antes do prazo.

 II. Decorrido o prazo prescricional, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste nos autos, informando 

eventual quitação do débito, devendo ainda, caso não tenha havido a 

quitação, informar a este juízo termo final para o pagamento, vez que o 

feito aguarda desde 2012 a finalização do processo de compensação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera - MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 69975 Nr: 228-31.2010.811.0102

 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: LJG-M, RGDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY MARQUES - 

OAB:MT-2.719-B

 Finalmente, a fim de dar prosseguimento ao feito, e considerando que 

ambas as partes postularam pela prova testemunhal, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 09 de maio de 2018, às 

10h00min.Desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados desse despacho, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte (se houver), sendo 

dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo 

Código de Processo Civil, ressalvada as testemunhas arroladas pelo 
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Ministério Público, as quais deverão ser intimadas pelo juízo (art. 455, § 4º, 

IV).Caso seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, 

determino, desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a 

solenidade, sob pena de confesso, artigo 385, §1°.Caso a requerente 

confirme o interesse no depoimento pessoal pleiteado à fl. 122, deverá, no 

prazo acima estabelecido, declinar o endereço do requerido a fim de 

viabilizar a intimação pessoal.INTIMEM-SE.CIÊNCIA AO MP.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Vera/MT, 09 de fevereiro de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101350 Nr: 593-80.2013.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTANHA E CASTANHA LTDA., FRANCISCO 

JUNIO DE SOUZA CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 593-80.2013.811.0102

Código nº: 101350

A Fazenda Pública Nacional pugnou pela citação do executado 

independentemente do depósito da diligência do Oficial de Justiça.

O pleito não comporta acolhimento, vez que carente de previsão legal. Pelo 

contrário, a Súmula 190 do STJ dispõe que “Na execução fiscal, 

processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública 

antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o 

transporte dos Oficiais de Justiça”.

Impende ressaltar a tutela provisória deferida na SS nº 2.899/MT pelo STJ, 

para suspender a liminar proferida no MS nº 1000783-02.2017.8.11.0000 

(TJMT), tem seus efeitos restritos às partes que figuram na lide 

mandamental originária, que é de natureza subjetiva. Tal circunstância é 

reforçada inclusive por um dos fundamentos expressamente adotados 

pelo STJ ao conceder a tutela, quando consignou que “o deferimento da 

liminar no mandado de segurança determinando o depósito prévio das 

diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado de Mato Grosso 

pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à 

economia pública” (grifei).

 Ora, em se tratando da Fazenda Pública Federal ou Municipal, na medida 

em que não arcam com o pagamento da gratificação dos oficiais de justiça 

(VIPAE), não há falar em pagamento em duplicidade.

 Assim, INTIME-SE a exequente para que recolha o valor da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112584 Nr: 1465-90.2016.811.0102

 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: LCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providências acerca da 

AUDIÊNCIA DESIGNADA NOS AUTOS, conforme decisão, "...Desde já fica 

(m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a ele 

(s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 105932 Nr: 694-49.2015.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ITBF, MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA LANA CLETO PAVAN 

- OAB:2091

 Intimar o Advogado da parte requerida autora, para providências acerca 

da AUDIÊNCIA DESIGNADA NOS AUTOS, conforme decisão, "... Desde já 

fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a 

ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º)" , conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110651 Nr: 710-66.2016.811.0102

 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: LD, ERDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE ALVES BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARQUES PINTADO 

- OAB:17934/O

 Intimar o Advogado da parte requerida, para providências acerca da 

AUDIÊNCIA DESIGNADA NOS AUTOS, conforme decisão, "...Desse modo, 

deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados desse 

despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, 

NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora 

e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do juízo, 

nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113367 Nr: 96-27.2017.811.0102

 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: ANGELA ESTER COMPAGNONI, ESPOLIO DE FIORINDO 

COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALINO DANIELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvano francisco - OAB:6280, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919

 Intimação do Advogado da parte Autora, para no prazo legal retirar a 

Carta Precatória para distribuí-la na Comarca de Sinop-MT ou juntar aos 

autos comprovante do recolhimento das custas da mesma. Intima-lo ainda, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de intimação da requerente (para prestar 

depoimento pessoal), por meio de guia emitida no Portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme 

provimento n. 07/2017-CGJ, devendo proceder a juntada nos autos de 

cópia da guia e comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113251 Nr: 22-70.2017.811.0102

 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: OSMAR CIRINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AFONSO SOUSA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO PREVIDELLI - 

OAB:6071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 
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OAB:17596/O, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:MT 21.919, JIANCARLO 

LEOBET - OAB:10718/MT

 Intimar os Advogados dos autos, para QUE PROVIDENCIEM O 

COMPARECIMENTO DAS PARTES AUTORA E REQUERIDO E DAS 

TESTEMUNHAS NA AUDIÊNCIA DESIGNADA para o dia 20/04/2018 às 

14h:00min, neste Juízo, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113367 Nr: 96-27.2017.811.0102

 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: ANGELA ESTER COMPAGNONI, ESPOLIO DE FIORINDO 

COMPAGNONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO NATALINO DANIELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvano francisco - OAB:6280, 

SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:MT 21.919

 Intimar Os Advogados das partes, para providências nos autos, conforme 

decisão proferida nos autos, "...Assim, INTIME-SE a parte requerida para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos 

originais que acompanham a inicial, para que possam ser submetidos à 

perícia grafotécnica, bem como INTIME-SE a parte autora para que junte 

aos autos documento original do cartório com a última assinatura 

registrada pelo falecido, Senhor Fiorindo Campagnoni....

 ...Para a colheita da prova oral, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 29 DE JUNHO DE 2018 ÀS 16H30MIN. Desde já 

fica (m) o (s) advogado (s) da (s) parte (s) cientificado (s) de que cabe a 

ele (s) o dever de informar ou intimar a testemunha por ele (s) arrolada da 

audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, 

caput), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II ,do § 4º do art. 455, 

CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º)..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101211 Nr: 456-98.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:14125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - 

OAB:6280-B

 Processo número: 456-98.2018.811.0102

Código n°: 101211

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fl. 160.

Nos termos do artigo 453, inciso II do Código de Processo Civil, 

EXPEÇA-SE carta precatória para inquirição da testemunha MARCOS 

LUCIANO BERT (endereço à fl. 160).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 15 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119725 Nr: 2763-83.2017.811.0102

 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: SANTO AVELINO DASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO JORÉ LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 66478 Nr: 472-62.2007.811.0102

 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: VERA MOTOS LTDA - ME, MARLENE TEREZINHA 

MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, FARCIL COMÉRCIO E 

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Autos nº: 2008/115

Código nº: 66478

Vistos etc.

CHAMO O FEITO A ORDEM.

Tendo em vista a instauração do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica em momento posterior à contestação, AUTUE-SE o 

incidente em autos apartados (art. 1.228, § 2º, CNGC), ficando este 

processo SUSPENSO, nos termos do artigo 134, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

 Após, nos autos do incidente, CITEM-SE os sócios do executado para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera - MT, 09 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 424-74.2005.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMO BELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIS DE SOUZA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e honorários, nos 

termos dos artigos 54 e 55, parágrafo único da Lei n. 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas necessárias, 

ARQUIVEM-SE os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Vera-MT, 09 

de fevereiro de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
 
 
  

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO DO PODER 
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
 
Edital n.º 004 2017 DF – Prova: 11.2.18 
 

 
 

GABARITO PROVISÓRIO 
 

                                     

 
 
 
Valter Fabrício Simioni da Silva 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

01 B 
02 D 
03 C  
04 B 
05 D 
06 A 
07 A 
08 B 
09 C 
10 C 
11 D 
12 B 
13 B 
14 D 
15 C 
16 A 
17 D 
18 A 
19 C 
20 D 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

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. 

 
4. DA REMUNERAÇÃO 
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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. 
 
6.5 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio 
eletrônico. 
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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. 
 
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 

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 
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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. 
 
8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 
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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. 
 
9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 
(cinquenta) pontos. 
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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); 
V – frequentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre Juizados Especiais 
promovido pelo Poder Judiciário; 
VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior; 
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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 
candidato foi aprovado, devendo, nesse momento, assinar o Termo de Compromisso e 
Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da função. 
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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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ANEXO I 
 
QUADRO DE VAGAS  
 
COMARCA DE ARIPUANÃ 
UNIDADE VAGAS 
CEJUSC 01 
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ANEXO II 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR 
 
INSCRIÇÃO N.º  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 CEJUSC da Comarca de Aripuanã exigido por meio do EDITAL N.º 16/2017-DF, 
e a eles me sujeito integralmente. 
 
Assinatura: 
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ANEXO III 
 
DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO  
 
NOME DO CANDIDATO (A): 
 
 
 
CPF: RG: CÔNJUGE: 
 
 
 

  

 
PAI: MÃE: 
 
 
 

 

 
COMARCA A SER CREDENCIADO(A): 
 
 
 
POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 
AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES 
QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER 
JUDICIÁRIO?  
 
 (      )SIM                                             (      )NÃO  
 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 
PARENTESCO SETOR 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, CIVIL 
E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, SEUS 
ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 
DATA ASSINATURA 
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ANEXO IV 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES 
 
1. LÍNGUA 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. Auxiliares da 
Justiça. Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos (artigos 165 a 175). Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 e §§ do 
CPC). Causas de impedimento e suspeição. 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. Trânsito. 
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. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS 
CONFLITOS: Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 
12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 009/2012-TP. Regimento Interno e Ordens de Serviço 
do NUPEMEC/TJMT (disponível em http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927) 
 
8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 
6.176/03. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de 
Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais. 
 
9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 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 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO 
INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO DO 
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CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 
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 Nº 9.503, DE 23 
DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA 
Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 
(Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 
DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) - LEI 
COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe 
sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências). 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARIPUANÂ 
 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUÍZ LEIGO  
COMARCA DE ARIPUANÃ – ESTADO DE MATO GROSSO 
 
EDITAL N.º 04/2018-DF 
 
A Doutora Daiane Marilyn Vaz, MMª. Juíza Substituta e Diretora do Foro da Comarca 
de Aripuanã - MT, na forma da lei, por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça, 
nos autos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo Autos ID. 55.766, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
RESOLVE: 

 
TORNAR PÚBLICO a reabertura de Processo Seletivo para o Credenciamento de Juiz 
Leigo da Comarca de Aripuanã, mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado pela Comissão de 

Apoio ao Processo Seletivo, 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 se destina a selecionar candidatos para o exercício da função 

de Juiz Leigo e far-se-á mediante prévia inscrição e aplicação de prova de 
múltipla escolha e prova prática de sentença, ambas de caráter eliminatório e 
classificatório. 

 
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 Juízes Leigos são auxiliares da Justiça que prestam serviço público relevante, 

sem vínculo empregatício, e responderão pelas contribuições previdenciárias e 
tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade do recolhimento 
dessas obrigações ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 
1.5 Os candidatos habilitados, após capacitação realizada pelo Tribunal de Justiça, 

serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça por dois (2) anos, 
admitida uma única prorrogação por igual período. 
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1.6 O credenciamento será considerado automaticamente prorrogado, por igual 
período, se, dentro de trinta (30) dias do vencimento do biênio, não for publicado 
o ato de descredenciamento. 

 
1.7 O Juiz Leigo fica impedido de exercer a advocacia nos Juizados Especiais, quando 

no desempenho de suas funções, em conformidade com o parágrafo único do 
artigo 7º da Lei n. 9.099/95. 

 
1.8 É vedado ao servidor público o exercício da função de Juiz Leigo. 
 
1.9 O candidato deverá estar, obrigatoriamente, em situação regular na OAB, sem 

nenhuma restrição ao exercício da advocacia. 
 
2. DAS VAGAS 
 
2.1 A seleção visa o credenciamento de uma vaga de Juiz Leigo para atuar no Juizado 

Especial da Comarca de Aripuanã, nos termos do Anexo I deste Edital, e 
formação de cadastro de reserva. 

 
3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (apenas para 

comarcas com 7 ou mais vagas) 
 
4. DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO 

 
4.1 De acordo com o que determina a Lei n. 9.099/95, as Leis Complementares 

Estaduais n. 270/2007 513/2013 e o Provimento n. 29/2014/CM, no ato do 
credenciamento, os candidatos deverão atender às seguintes exigências:  

 
a) ser advogado, com mais de dois (2) anos de experiência profissional; 
 
b) não exercer nenhuma atividade político-partidária; 
 
c) não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade 

associativa; 
 
d) residir, preferencialmente, na Comarca do Juizado; 
 
e) não possuir antecedentes criminais e não ser demandado em ação de natureza 

civil; 
 
f) não ter processo em andamento no Juizado Especial da Comarca onde 

pretenda exercer a função. 
 
g) Não ser cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha 

reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, do Juiz Titular do Juizado no 
qual exerça suas funções. 

 
5. DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 
 
5.1 O Juiz Leigo será remunerado por abono variável, de cunho puramente 

indenizatório, por suas atuações em favor do Estado, observado o teto máximo 
correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Analista Judiciário, previsto na 
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Classe A, Nível I, atualmente R$ 4.107,57 (quatro mil, cento e sete reais e 
cinquenta e sete centavos) – conforme tabela remuneratória do TJMT). 

 
5.1.1 Pelos atos que praticar, o Juiz Leigo, após homologação deles pelo Juiz Togado, 

receberá os seguintes valores: 
 

Sentença com julgamento 
de mérito: 

Sentença sem julgamento 
de mérito: 

Acordo: 

1% do subsídio do cargo 
efetivo de Analista 
Judiciário Classe A, Nível 
1 

0,5% do subsídio do cargo 
efetivo de Analista 
Judiciário Classe A, Nível 
1 

0,3% do subsídio do cargo 
efetivo de Analista 
Judiciário Classe A, Nível 
1 

 
5.1.2 Para os fins de remuneração do Juiz Leigo, consideram-se sentença sem 

julgamento de mérito as padronizáveis e as decorrentes de revelia. 
 
5.2 Somente serão remunerados os atos praticados e homologados após o ato de 

credenciamento do Juiz Leigo, sendo vedado, em qualquer caso, pagamento 
retroativo. 

 
5.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo 

a cumulação, quando se tenha ultrapassado o teto. 
 
5.4 Até o quinto dia útil do mês seguinte, para fins de pagamento, serão 

encaminhados ao FUNAJURIS (Fundo de Apoio Judiciário): 
 

a) relatório de produtividade extraído dos Sistemas Informatizados do Poder 
Judiciário de Mato Grosso; 

 
b) nota fiscal de prestação de serviço de pessoa física, atestada pelo Juiz 

Togado; 
c) comprovantes de recolhimento de ISS ou INSS. 

 
5.5 Cada Juiz Leigo indicará conta-corrente em instituição bancária, onde será 

depositada sua remuneração mensal, com a devida retenção do Imposto de Renda, 
pelo FUNAJURIS (Fundo de Apoio ao Judiciário). 

 
6. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
6.1 São atribuições do Juiz Leigo: 

I – No Juizado Especial Cível: 
a) dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias; 
 

b) presidir audiências de conciliação e de instrução e julgamento, buscando 
sempre a composição amigável do litígio; 

 
c) proferir decisões que reputar mais justa e equânime, submetendo-as à 

homologação do Juiz Togado. 
 

II – No Juizado Especial Criminal: 
 

a) promover a conciliação nas ações privadas e públicas condicionadas; 
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b) intermediar a transação penal e a composição de danos, após a proposta 
elaborada pelo Ministério Público; 

 
c) reduzir a termo a conciliação ou composição dos danos civis e encaminhar 

ao Juiz Togado para homologação. 
 
6.1.2 Nos feitos de competência do Juizado Especial Criminal, é vedado ao Juiz Leigo 

homologar acordos e proferir atos decisórios, bem como decretar prisão, resolver 
incidentes, executar penas ou exercer qualquer outra atividade privativa de Juiz 
Togado. 

 
6.2 São deveres do Juiz Leigo: 

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 impulsionar os autos, proferir 

decisões e submetê-las à homologação do Juiz Togado; 
e) comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de audiência e 

não se ausentar, injustificadamente, antes de seu término; 
 
f) determinar as providências necessárias para que os atos processuais se 

realizem nos prazos legais; 
 
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 traje compatível com o decoro judiciário; 
 
j) assinar lista de comparecimento na Secretaria dos Juizados Especiais após a 

realização das sessões de audiência; 
 
k) cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os 

atos de ofícios; 
 
l) não advogar nos Juizados Especiais durante o período do credenciamento; 
 
m) frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de 

Justiça; 
 
n) agir sob orientação e supervisão do Juiz Togado. 

 
6.2.1 Para os fins do preceituado na alínea b, aplicam-se aos Juízes Leigos os motivos 

de impedimento e suspeição previstos nos artigos 134 e 135 do Código de 
Processo Civil, respectivamente.  

 
7. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
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7.1 A inscrição deverá ser efetuada no Fórum da Comarca de Aripuanã, a partir das 

12h do dia 19/02/2018 até as 19h do dia 23/03/2018, ou pelo e-mail: 
aripuana@tjmt.ju.sbr, ou ainda através de procuração particular com firma 
reconhecida, considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer 
inscrição feita fora desse período, mediante ficha de inscrição constante do Anexo 
III.  

 
7.2 Não haverá cobrança da taxa de inscrição.  
 
7.3 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, dispondo a Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo o direito de excluí-lo do processo seletivo por preenchimento incorreto 
das informações, bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados 
informados, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. 

 
7.4 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e 

apresentado no local da realização das provas. 
 
7.5 A comprovação do que estabelece o subitem 16.1, alínea b, para fins de 

desempate, deverá ser feita no ato de inscrição, com a apresentação dos 
documentos pertinentes. 

 
7.6 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. 

 
7.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 

deverá solicitar atendimento especial para tal fim. 
 
7.7.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da 

prova. 
 
8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS 
 
8.1 Será publicado no Diário da Justiça Eletrônico edital com as inscrições 

preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que não constarem da 
relação. 

 
8.2 Do indeferimento da inscrição caberá recurso, dirigido ao Presidente da Comissão 

de Apoio ao Processo Seletivo, no prazo de dois (2) dias úteis após a publicação 
do resultado. 

 
9. DAS PROVAS 
 
9.1  As provas do Processo Seletivo serão aplicadas no mesmo dia, da seguinte forma: 
 
9.1.1 Prova objetiva contendo vinte (20) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 

quatro (4) alternativas, das quais apenas uma será considerada correta. 
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9.1.2 Prova prática de sentença com o mínimo de quarenta (40) linhas e o máximo de 
cento e vinte (120) linhas, dispensado o relatório. 

 
9.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas 

com antecedência de uma hora em relação ao horário determinado para o início 
das provas. 

 
9.3 O portão de acesso ao prédio será fechado às 08:00horas para aplicação das 
provas. 
 
9.4 Após o fechamento do portão, não será permitido o acesso do candidato ao prédio 

de aplicação da prova, seja qual for o motivo alegado. 
 
9.5 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta esferográfica 

de tinta preta ou azul fabricada em material transparente, documento de 
identificação original e comprovante de inscrição obtido no ato de sua efetivação. 

 
9.6 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 n. 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, e dentro do prazo de validade). 

 
9.7 Os documentos deverão estar em perfeitas condições de conservação, de forma a 

permitir, com clareza, a identificação do candidato. 
 
9.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da 

prova, 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. 

 
9.9 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem 

protocolo de documento. 
 
9.10 Não serão aceitos como documento de identidade certidão de nascimento, CPF, 

títulos eleitorais, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, 
carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documento ilegível, não 
identificável e/ou danificado. 

9.11 O tempo total de aplicação das duas (2) provas será de cinco (5) horas. 
 
9.12 O tempo mínimo de permanência do candidato em sala é de uma hora de seu 

início efetivo, e de três horas para o candidato que desejar levar seu caderno de 
prova. 

 
9.13 O candidato que se retirar da sala, após a entrega das provas, não poderá retornar 

em hipótese alguma. 
 
9.14 Os três (3) últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão 

retirar-se do local simultaneamente. 
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9.15 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo 
alegado, nem substituição do cartão de respostas. 

 
9.16 O candidato não poderá alegar, sob hipótese alguma, desconhecimento sobre a 

realização das provas como justificativa de sua ausência. 
 
9.17 O não comparecimento às provas, independentemente do motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 
 
9.18 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar 

nas listagens oficiais relativas aos locais de prova estabelecidos, será feita sua 
inclusão mediante apresentação do comprovante de inscrição. 

 
9.19 A inclusão de que trata o subitem 9.18 será realizada de forma condicional, 

devendo constar em ata de ocorrência, para análise pela Comissão de Apoio ao 
Processo Seletivo, com intuito de verificar a pertinência da referida inscrição. 

 
9.20 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 9.18, ela será 

automaticamente cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
 
9.21 Será EXCLUÍDO do Processo Seletivo o candidato que: 
 

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 bem assim aquele 
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 sua realização; 
 
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal; 
 
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando cartão de respostas, caderno 

de questões ou outro material não permitido, sem autorização; 
 
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 Processo Seletivo; 
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l) apresentar-se em local e horário diferentes da convocação oficial; 
 
m) desobedecer às instruções dos supervisores e fiscais do processo seletivo 

durante a realização da prova objetiva. 
 
9.22 Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão 

do afastamento de candidato da sala de provas, por qualquer motivo. 
 
9.23 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da 

equipe de aplicação e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu 
conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação. 

 
10. DA PROVA OBJETIVA 
 
10.1 As questões da prova objetiva abordarão as matérias relacionadas no programa 

que constitui o Anexo II do presente edital, abrangendo as seguintes áreas de 
conhecimento: 

 
Questões/Tipo Área de Conhecimento 

Objetiva 

Língua Portuguesa 
Direito Constitucional 
Direito Civil 
Direito Processual Civil 
Direito Penal 
Direito Processual Penal 
Lei dos Juizados Especiais 
Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de 
Mato Grosso 
Legislação Extravagante 
Legislação Ambiental 

 
10.2 A prova objetiva será aplicada, na data provável de 07/04/2017, nos locais 

indicados em edital específico, publicado com pelo menos cinco (5) dias de 
antecedência, com início previsto para as 08h e término para as 13h (Mato 
Grosso). 

 
10.3 O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, que será o único documento válido para a 
correção das provas. O preenchimento do cartão 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.  

 
10.4 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do 

candidato. 
 
10.5 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no cartão de respostas 

serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
10.6 Será nula a resposta dada pelo candidato quando: 

a) o cartão de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
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b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada; 
 
c) não estiver assinalada na folha de respostas; 
 
d) preenchida fora das especificações.  

 
10.7 Somente o cartão de respostas será considerado para efeito de correção da prova 

objetiva. 
 
11. DA PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA 
 
11.1 O candidato somente receberá a prova prática de sentença após a entrega da prova 

objetiva.  
 
11.2 A prova prática de sentença deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e/ou 
participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de 
deficiência, se a deficiência impossibilitar a redação pelo próprio candidato e/ou 
de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização da 
prova. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um FISCAL devidamente 
treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a grafia das 
palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

 
11.3 As folhas de resposta da prova prática de sentença não poderão ser assinadas, 

rubricadas, nem conter, em outro local, que não o apropriado, nenhuma palavra ou 
marca que identifique o candidato sob pena de eliminação. 

 
11.4 As folhas de resposta não serão substituídas por erro de preenchimento do 

candidato. 
 
11.5 Terá sua prova anulada o candidato que não devolver as folhas de resposta da 

prova prática de sentença. 
 
11.6 Somente será permitida, consulta a Constituição Federal, Código Civil, Código de 

Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal e Leis n. 8.078/90 e 
9.099/95, sem anotações e comentários. 

 
12. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
12.1 A prova objetiva valerá de zero (0) a cem (100). 
 
12.2 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha 

de respostas, será igual a cinco (5) pontos, caso a resposta do candidato esteja em 
concordância com o gabarito definitivo da prova. 

12.3 O cálculo da nota da prova objetiva será igual ao número de acertos multiplicado 
por cinco (5). 

 
12.4 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 

sessenta (60) pontos na prova objetiva de seleção. 
 
12.5 Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a sessenta (60) pontos terão 

corrigidas as suas provas práticas de sentença. 
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12.6 A prova prática de sentença valerá de zero (0) a cem (100). 
 
12.7 Deverão ser considerados na avaliação da prova prática de sentença o 

conhecimento sobre o tema jurídico, a utilização correta do idioma oficial e a 
capacidade de exposição. 

 
12.8 Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior 

a sessenta (60) pontos em cada prova. 
 
13. NOTA FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
 
13.1 A classificação dos candidatos habilitados obedecerá à ordem decrescente da 

média final. 
 
13.1.1 Em nenhuma hipótese haverá arredondamento de nota, desprezadas as frações 

além do centésimo nas avaliações do Processo Seletivo. 
 
13.2 A média final será calculada da seguinte forma: 

[NPO + (NPPS x 3)]/4 = NF  
Onde:  
NPO = Nota da Prova Objetiva 
NPPS = Nota da Prova Prática de Sentença 

 
13.3 A classificação final dos candidatos habilitados será feita em ordem decrescente 

de nota final e processada após a análise dos recursos interpostos e a aplicação dos 
critérios de desempate. 

 
14.     DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
14.1 Para efeito de desempate, prevalecerá a seguinte ordem de notas: 

a) Tiver maior idade, conforme dispõe o art. 27, parágrafo único, da Lei  
n. 10.741/2003; 

 
b) Tiver maior tempo de exercício na função de jurado, conforme dispõe o  

art. 440, do Decreto-Lei 3.689/41, Código de Processo Penal, condição que 
deverá comprovar no ato da inscrição; 

 
c) maior pontuação na prova prática de sentença; 
 
d) maior pontuação na prova objetiva. 

 
 
15.     DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS  
 
15.1 O candidato poderá interpor recurso, no prazo de até dois (2) dias úteis após a 

publicação do ato que tornar público: 
a) o indeferimento de inscrição do candidato; 
 
b) o gabarito provisório da prova objetiva; 
 
c) a eliminação do candidato; 
 
d) a classificação do candidato. 
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15.2 Os recursos serão examinados pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, não 

cabendo recursos adicionais. 
 
15.3 Se do exame dos recursos resultar anulação de questão, os pontos correspondentes 

a esta questão serão atribuídos a todos os candidatos que prestaram a prova. 
 
15.4 Se houver modificação no gabarito provisório decorrente dos recursos, a prova 

será corrigida de acordo com o gabarito oficial. 
 
15.5 Serão desconsiderados os recursos em desacordo com este Edital. 
 
16.     PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
16.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita 

por meio de edital a ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
16.2 Na publicação das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre 

os nomes dos candidatos, em ordem de classificação. 
 
16.3 O candidato aprovado deverá apresentar no Fórum da Comarca de Aripuanã, Rua 

Antonio Busanello, n.º 792, Quadra 117-A, Bairro Cidade Alta, no prazo de cinco 
(5) dias úteis, após a publicação do Edital do resultado final, os seguintes 
documentos: 
a) cópia autenticada da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF); 
 
b) certidão negativa de antecedentes criminais e de ações cíveis, da justiça 

estadual e federal, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, dos locais em que 
residiu; 

 
c) declaração de que não advoga no âmbito do Juizado Especial da Comarca 

onde pretende exercer a função; 
 
d) declaração de que não exerce nenhuma atividade político-partidária, não é 

filiado a partido político e não representa órgão de classe ou entidade 
associativa; 

 
e) cópia autenticada do diploma; 
 
f) certidão de inscrição regular na OAB; 
 
g) certidões e documentos que comprovem a experiência profissional por mais 

de dois anos; 
 
h) atestado de sanidade física e mental, emitido por um médico da rede oficial; 
 
i) duas fotografias 3x4, recentes. 

 
16.3.1 Para comprovação da experiência profissional, considera-se o efetivo exercício 

da advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em 
cinco (5) atos privativos de advogado em causas ou questões distintas, na 
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forma prevista pelo art. 5º, parágrafo único, do Regulamento Geral do Estatuto 
da Advocacia e da OAB. 

 
16.4 A aprovação no Processo Seletivo não gera direito ao candidato, mas o 

credenciamento, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o 
prazo de validade do Processo Seletivo. 

 
17.     DA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 
 
17.1 A homologação do resultado final da seleção será feita pelo Presidente do 

Tribunal de Justiça e publicada no Diário da Justiça Eletrônico. 
 
18. DO CREDENCIAMENTO 
 
18.1 Os candidatos aprovados, após a capacitação prevista no subitem 1.5, serão 

habilitados a ser credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 
classificação, no limite de vagas existentes ou naquelas que surgirem dentro do 
prazo de validade do Processo Seletivo, pelo período de até dois (2) anos, 
admitida uma única prorrogação. 

 
18.2 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato terá o prazo de cinco (5) 

dias úteis para se apresentar ao juiz responsável pelo Juizado Especial na comarca 
para a qual o candidato foi credenciado, devendo, nesse momento, assinar o termo 
de compromisso e responsabilidade, sob pena de configuração de desistência. 

 
18.3 No caso de desistência formal, prosseguir-se-á o credenciamento dos demais 

candidatos habilitados, observada a ordem classificatória. 
 
19.     DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1 Todos os atos relativos ao presente Processo Seletivo, convocações, comunicados, 

resultados e homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou 
publicados no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
19.2 Os itens deste Edital poderão sofrer 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. 

 
Aripuanã/MT, 02 de fevereiro de 2018. 

 
 

DAIANE MARILYN VAZ 
Juíza Substituta e Diretora do Foro 
Presidente da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo 
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ANEXO I 
 

QUADRO DE VAGAS 
 

COMARCA DE ARIPUANÃ 
UNIDADE JUDICIÁRIA VAGAS  

JUIZADO ESPECIAL  01 
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ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 

PORTUGUÊS: Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Flexão nominal e verbal. 
Pronomes: emprego e formas de tratamento e colocação. Emprego de tempo e modos 
verbais. Vozes do verbo. Concordância nominal e verbal.  Regência nominal e verbal. 
Ocorrência de crase. Pontuação. 
 
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. Do Poder Judiciário – Do Supremo 
Tribunal Federal – Do Superior Tribunal de Justiça – Dos Tribunais Regionais Federais 
e dos Juízes Federais – Dos Tribunais e Juízes dos Estados – Das Funções Essenciais à 
Justiça – Do Ministério Público – Da Advocacia e da Defensoria Pública – Dos 
Princípios Gerais da Atividade Econômica – Da Política Urbana – Do Sistema 
Financeiro Nacional – Da Educação – Do Meio Ambiente – Da Família, da Criança, do 
Adolescente e do Idoso. 
 
DIREITO CIVIL: Decreto-Lei n. 4.657, de 04 de setembro de 1942 (Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro). 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. Dos contratos. Das várias espécies de contrato. Dos 
atos unilaterais. Dos Títulos de Crédito. Dos títulos de crédito. Da responsabilidade 
civil. Das preferências e privilégios creditórios. Do direito de empresa. Da sociedade. 
Do estabelecimento. Direito do Consumidor – Lei n. 8.078/90 (CDC). 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Condições da ação. Pressupostos processuais. Das 
despesas e das multas. Da substituição das partes e dos procuradores. Do litisconsórcio 
e da assistência. Da intervenção de terceiros. Do Ministério Público. Da competência. 
Das modificações da competência. Da declaração de incompetência. Do juiz. Dos 
poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Dos impedimentos e da suspeição. 
Dos auxiliares da Justiça. Da forma dos atos processuais. Dos atos em geral. Dos atos 
da parte – dos atos do juiz – dos atos do escrivão ou do chefe de secretaria. Do tempo e 
do lugar dos atos processuais. Dos prazos processuais. Das comunicações dos atos. Das 
nulidades. Audiência – Conciliação – Instrução e Julgamento – Provas – Depoimento 
Pessoal – Confissão – Exibição de Documento ou Coisa – Prova Documental – Prova 
Testemunhal. Da Execução em geral. Das Partes. Dos requisitos necessários para 
realizar qualquer execução. Da Responsabilidade Patrimonial. Das Disposições Gerais. 
Das Diversas espécies de execução – das disposições gerais. Da Execução para Entrega 
de Coisa. Da Execução das obrigações de fazer e de não fazer. Da Execução por 
Quantia Certa contra devedor solvente. Dos Embargos do devedor – das disposições 
gerais. Dos Embargos a execução. Da Suspensão e da Extinção do Processo de 
Execução – da suspensão. Da extinção. 
 
DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime – das penas, das espécies de 
penas. Tipos penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções – Trânsito – 
Ambientais. Da aplicação da pena – Execução Penal. Código do Consumidor (penas). 
Lei n. 10.826/2003 (Porte de Arma). Conversão da pena de prestação de serviço à 
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comunidade em privativa de liberdade. Dos delitos abrangidos pela Lei n. 9.099/95. 
Decreto–Lei nº 3.688, de 03 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais). 
 
DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do inquérito policial. Da 
ação penal. Da competência. Da prova. Das citações e intimações. Da aplicação 
provisória de interdição de direitos e medidas de segurança. Da sentença. Dos recursos: 
do recurso em sentido estrito e da apelação, dos embargos, do recurso especial e do 
recurso extraordinário. Do habeas corpus. Da execução das penas. 
 
JUIZADOS ESPECIAIS: Lei n. 9.099/95. Lei Estadual n 6.176, de 18 de janeiro de 
1993 e suas alterações.  Resoluções e Provimentos específicos aos Juizados Especiais 
do Estado de Mato Grosso. Enunciados Nacionais e Estaduais. 
 
DA ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO: Lei n. 8.814, de 15 de janeiro de 2008 (SDCR PJMT). Lei Complementar 
Estadual n. 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), com as alterações introduzidas pela Lei Complementar Estadual n. 
513/2013. Lei Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990 (dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 
Públicas Estaduais). 
 
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE: 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 Complementar n. 123, de 14 de 
dezembro de 2006 (institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte). Lei Complementar n. 128, de 19 de dezembro de 2008. Lei n. 12.441, 
de 11 de julho de 2011 (permite a constituição de empresa individual de 
responsabilidade limitada). 
 
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: Lei n. 12.651, de 25 de maio de 2012 (institui o código 
florestal). Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências). 
Lei n. 9.605, de 13 de fevereiro de 1998 (dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências). Lei Complementar Estadual n. 38, de 21 de novembro de 1995 (dispõe 
sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras providências). 
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ANEXO III 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DE JUIZ LEIGO 
 
 

 
Nome completo: 
 
 
Sexo: 
Masc. (   )      Fem. (   )                       

Data de Nascimento:  
 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 
 
 

Naturalidade: UF: 

Filiação 
Pai:____________________________________________________________________ 
 
Mãe:___________________________________________________________________ 
 
Identidade: 
 
 

Órgão Expedidor: Data de Expedição: 

CPF: 
 
 

OAB:                                 UF: Data de Expedição: 

Endereço Residencial (atual): 
 
 
Bairro: 
 
 

Cidade: UF: 

CEP: 
 
 

Fone: Celular: 
 

E-mail: 
 
 

 
ENDEREÇO DE LOCAL DE TRABALHO 

Empresa/Órgão: 
 
 
Função: 
 
 

Tempo de Serviço/Período: 
 

Endereço: 
 
 
 
 
 

N.º 
 

Complemento: 
 
 

Bairro: 
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Cidade: 
 
 

CEP: U.F. 

Telefone: 
 
 

Telefone: Telefone: 

ESCOLARIDADE 
 

Instituição em que concluiu o Ensino Superior 
 
 
Endereço: 
 
Rua: N.º 

 
Complemento: 
 

Bairro: 

Cidade: 
 

CEP: U.F. 

Telefone: 
 

Telefone: Telefone: 

 
                                                                                                                                                                           
Data:____/____/2018.                                        Assinatura do candidato:       
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